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 سنوات ثالثقوة "القّسام" أضعاف ما كانت عليه قبل .. هنية لألسرى: موعدكم الحرية .1

أن حريمة اسسمرا الس سميلنللن شدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسمماعل  ننيمةع ع م  
 في سجون االحتالل وعد قيعته المقاومة ع   نسسها.

ممر إبمان  وقال ننية بعد خيبة الجمعة وخالل افتتاحه مسجد التقوا فمي حمي التسمار شمرة غمذي المري دا
ع نقممول سسممرانا بعممد رسممالة القسمماو اسخلممري موعممدكو الحريممةع نممرا وعممد   ووعممد الرجممال 2014عممدوان 

 قاومة.والم
وأكمممممد أن معركمممممة اسمعممممماي الخاويمممممة التمممممي لخوجمممممها اسسمممممرا المجمممممر ون فمممممي السمممممجون نمممممي معركمممممة 

 الس سيلنللن جميعا.
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 المؤامرة على غزة
وشدد ننية ع   تمسك حركة حماس بالثوابت الوينيةع مشملرا  إلم  أن كم  اسيمراف التمي تتمىمر ع م  

 القياع في أجعف حالتها.
هما نرريمة المردع ممح االحمتالل اليمهلونيع الفتما  إلم  أن المقاوممة اللموو وأوجح أن غذي حققت بمقاومت
 ني أجعاف ما كانت ع يه.

وأجممماف ننيمممة: غمممذي أول التحريمممر وأول النيمممرع وغمممذي فمممي وجمممه الحيمممارع ومهمممما تحمممدثنا لمممن نوفلهممما 
 التاريخ.حقهاع ومري أخرا ع   من لتىمر ع لها أن يقرأ 

ح السيمائ  ومنرممات المجتممح الممدني ووكالمة الغموه وغلرنما ونبه بأن حركة حماس عقدت لقايات م
 لبناي حالة وينية جامعة.

وفيممما لتع ممل بم ممف اغتيممال الشممهلد ممماذن فقهمماع شممدد ننيممة ع مم  قممدري اسجهممذي اسمنيممة فممي كشممف ال ثمماو 
 .عن جريمة االغتيالع الفتا  إل  أن المعارك اسمنية تجري بسرية تامة وني غلر مع ومة ل مواينلن

   21/4/2017، موقع حركة حماس
 

 لكن هناك فرصة واشنطنرياض المالكي: ليس لدينا وهم بقدرتنا على قلب الموازين في  .2
وذير الخارجية الس سيلني ريما  الممالكي أن أمماو السم ية الس سميلنية  : رأاميشال أبو نجو - باريس

ذالمت فمي يمور  مما»لمد ترممب التمي ل مسانمة في ب وري سياسة المرئيس اسملركمي الجدلمد دونا« فرية»
لخت ممف عممن سممابقيه مممن حلممه »ع باعتبممار  «خيويممية شخيممية ترمممب»ونممو لممرانن ع مم  «. الب مموري

لممما لنيممح بممه مستشممارو ع رغممو  مخالسمما   ولممرلكع فهممو ال يسممتبعد أن لتخممر ترمممب قممرارا  «. تسكلممر  ورؤيتممه
 ي واشنين.تشدلد  ع   أال أوناو لدا الس ية بقدرتها ع   ق ب المواذين ف

مممن بمماريسع حلممه التقمم  نرلممر  السرنسممي جممان مممارك إلرولممت « الشممرة اسوسمم »تحممده المممالكي إلمم  
ومسمممؤوللن وممث مممي مجموعمممة ممممن منرممممات المجتممممح الممممدني. وعمممر  الممموذير الس سممميلني مجممممون 
محادثاتممه مممح نرلممر  السرنسمميع خيويمما  حمم  فرنسمما ع مم  االعتممراف بالدولممة الس سمميلنية قبمم  انتهمماي 

 هد الرئيس فرنسوا نوالند منتيفع
 22/4/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
  لتقييم اشتباكات عين الحلوةيزور لبنان  الفلسطينيالحرس الرئاسي  مسؤول"المستقبل":  .3

مسممؤول الحممرس الرئاسممي فممي الرئاسممة الس سمميلنية فممي راو  أن« المسممتقب »ع مممت : يمملدا ممممم رأفممت نعمميو
تقلمميو  إجممرايلبنممان فممي مهمممة ويممست بالعاج ممة والهامممة مممن اجمم   إلمم ويمم   ع ال ممواي منلممر الذغبمميع 
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االشتباكات اسخلري.  أعقابالوجح في المخيمات الس سيلنية في لبنان وال سيما مخيو علن الح وي في 
وعقممد فممور ويمموله اجتماعمما فممي سممساري ف سمميلن مممح القيممادي العسممكرية وقيممادي السمماحة فممي حركممة فممتح 

ممؤخرا  أوفمدتهوبحجور عدد من الجباط الرلن كانت القيادي الس سميلنية فمي راو   ومنرمة التحريرع 
بملن القموي المشمتركة وفمتح  لالشمتباكاتعملن الح موي وجمالوا فمي بعم  المحماور التمي كانمت مسمرحا  إل 

مممن جهممة ومجموعممة بممالل بممدر مممن جهممة ثانيممة وخايممة فممي منيقتممي جبمم  الح لممب وحممي اليممحونع 
عمدد ممن قمادي الوحمدات وكموادر فمتح حمول مجريمات المعركمة اسخلمري وسمبب عمدو  لم إاستمعوا خاللهما 

القيمادي فمي راو  .  إلم حسمها عسكريا من قبم  الحركمة ورلمك ممن اجم  رفمح تقريمر بالوجمح الملمداني 
فممتح بممدأت دوري تدريبيممة لعشممرات المقممات لن التممابعلن لهمما  أنفممي وقممت ركممرت ميممادر ف سمميلنية مي عممة 

 الرشلدية. في مخيو 
مخمميو عمملن الح مموي  إلمم وتممأتي نممر  التيممورات بممالتذامن مممح تذالممد الحممدله عممن احتممماالت عممودي التمموتر 

 أفمممرادممممن ميمممدرع عمممن رهمممور بمممالل بمممدر ومشممماندته وبعممم   أكثمممربعمممدما تقايعمممت مع وممممات ممممن 
لن مجموعتممه مجممددا فممي حممي اليلممريع وفممي رمم  بقمماي عشممرات المقممات لن مممن فممتح والقيممادي العامممة الممر

ت ك اسحداه داخ  المخيو وتموجح معرمهو ع   تخوو حي اليلمريع اسممر المري تعتبمر  إباندخ وا 
نيسمممان  9ف سممميلنية انمممه بمممات لهمممدد االتسممماة المممري تويممم ت اليمممه القممموا الس سممميلنية اسحمممد فمممي  أوسممماط
 احتماالت تجددنا.  أول غي تساعالتها  أناالشتباكات اسخلري دون  وأوقف

 21/4/2017وت، المستقبل، بير 
 

 عريقات: إنهاء االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية دولية  .4
أكد أمملن سمر ال جنمة التنسلريمة لمنرممة التحريمر الس سميلنية يمائب عريقماتع أن دولمة ف سميلن : أريحا

 1967تستند في مواقسها إل  القانون الدولي والشرعية الدوليةع وتعتبر تحقلل مبدأ الدولتلن ع   حدود 
دوليمممةع سن أنمممو ركمممائذ اسممممن والسمممالو واالسمممتقرار فمممي منيقمممة الشمممرة اسوسممم  تعنمممي إنهممماي  مسمممؤولية

 عاما . 50االحتالل اإلسرائل ي المستمر منر 
جممايت تيممريحات عريقممات خممالل لقاياتممه اللمموو الجمعممةع مممح كمم  مممن: ممثمم  االتحمماد اسورو ممي لممدا 

تاكاشي أوكو وع والسسلر الروسي ألدر أجنملنع الس ية الوينية الس سيلنية رالف ترافع وممث  اليابان 
 ك  ع   حدي.

دعمهمما لخيممار الممدولتلن ع مم   أكممدتوثمممن عريقممات مواقممف االتحمماد اسورو مميع واليابممانع وروسممياع التممي 
دولممة ف سمميلن المسممتق ة بعايمممتها القممدس الشممرقية لتعممي   أيع 1967حممدود الرابممح مممن حذيممران عمماو 
 .1967ائل  ع   حدود بأمن وسالو إل  جانب دولة إسر 
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وبحممممه عريقممممات مممممح الحجممممورع خممممالل ال قممممايات التيممممورات والمسممممتجدات الحايمممم ة ع مممم  السمممماحتلن 
 السياسية والملدانية.

وع مم  يممعلد إذالممة أسممباب االنقسمماوع شممدد عريقممات ع مم  وجمموب تشممكل  حكومممة وحممدي وينيممة ببرنممام  
الل إجراي انتخابات عاممة فمي أسمرع وقمت منرمة التحرير الس سيلنيةع والعودي إل  إرادي الشعب من خ

 ممكنع مشددا  أن ال دولة في قياع غذيع وال دولة دون قياع غذي.

 21/4/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المجتمع الدولي إلى التضامن مع األسرى الفلسطينيينسفير فلسطين لدى األمم المتحدة يدعو  .5

خمممالل  ريممما  منيمممور المنمممدوب المممدائو لدولمممة ف سممميلن لمممدا اسممممو المتحمممديعراو  : تحمممده السمممسلر 
فأكمد  الري عقد  مج س اسمنع حول الشرة اسوس ع بما في رلك القجية الس سيلنيةع النقا  المستور

ع   مركذية القجية الس سيلنية في الشرة اسوس . وقال إن مج س اسمن لجتمح في وقت تحتمد فيمه 
ت وتتراجممح فيممه ا مممال نحممو تحقلممل السممالو فممي المنيقممةع ولكممن وفممي خجممو نممرا اسذمممات واليممراعا

الوقمممت العيممملبع تبقممم  قجمممية ف سممميلن جمممونر القجمممايا فمممي الشمممرة اسوسممم . وأجممماف أن القجمممية 
الس سمميلنية قجممية عادلممة ولكنهمما ممما ذالممت قائمممة دون إنيمماف ممما يسممبب البممؤس ل ماللمملن فممي المنيقممة 

لن فممي العممالوع وأنممه ال يمكممن أن يكممون ننمماك نقمما  حممول مكافحممة اإلرنمماب ويهممدد السمم و واسمممن الممدولل
المتيرف وتحقلل االستقرار في المنيقة دون االعتراف بهمر  الحقيقمة ودون معالجمة اسسمباب الجرريمة 

 لهرا اليراع والسمار بدخول حقبة جدلدي في الشرة اسوس .
حرممممان شمممعب ممممن حقوقمممه غلمممر القاب مممة  نشمممأ بسمممبب»اإلسمممرائل ي  –وأوجمممح أن اليمممراع الس سممميلني 

ل تيممرف واالحممتالل العسممكري اسجنبممي سرجممه وممموارد ع وأنممه لمميس يممراعا ناشممئا عممن التحممري  أو 
اإلرنممماب كمممما لمممدعي المممبع ع وأن مممما سممملنهي نمممرا اليمممراع نمممو إنهممماي االحمممتالل اإلسمممرائل ي سرجمممنا 

 سميلنيع بمما فمي رلمك حقنما فمي تقريمر وتحقلل التي عمات الوينيمة الس سميلنية واحتمراو حقموة شمعبنا الس
الميمملر والحريممة والحمم  العممادل لقجممية الجئممي ف سمميلنع وفقمما ل قممانون الممدولي وقممرارات اسمممو المتحممدي 

 «.رات الي ة ومبادئ مدريد ومبادري السالو العر ية
 2334وأدان عممدو احتممراو إسممرائل  لقممرارات مج ممس اسمممن وانتهاكهمما المتعمممد لبنممود قممرار مج ممس اسمممن 

نشمماي مسممتوينة  بإعالنهمما بنمماي ممما ال يقمم  عممن سممتة يالف وحممدي اسممتييانية منممر اعتممماد القممرارع بمم  وا 
جدلممدي اسمممر الممري لؤكممد أن سياسممة إسممرائل  الممنهجممة تهممدف نحممو اسممتعمار المذيممد مممن أراجمملنا فممي 

 1967او الجمممسة الغر يمممة بمممما فلهممما القمممدس الشمممرقية وعرق مممة حممم  المممدولتلن القمممائو ع ممم  أسممماس حمممدود عممم
 وتسويت فرص السالو.
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خيويما فيمما  2334كما يالب السسلر منيور مج س اسمن باتخار إجرايات تتسل ممح أحكماو قمرار 
بمما فمي  1967لتع ل أن مج س اسمن لن يعترف بأي تغللرات ع   خيوط الرابح من حذيمران  لونلمو 

معامالتهممما رات اليممم ةع بممملن  رلمممك مممما لتع مممل بالقمممدس الشمممرقية ودعممما جميمممح المممدول إلممم  التمللمممذع فمممي
كممما يالممب أيجمما بتنسلممر جميممح قممرارات مج ممس اسمممن دون  1967إسممرائل  واسراجممي المحت ممة منممر عمماو 

 استثناي.
كممرلك سمم   الجمموي ع مم  إجممراب اسسممرا المستممور عممن اليعمماو الممري يقممود  النائممب والقائممد الس سمميلني 

سمملر ف سمميلني احتجاجمما ع مم  الرممروف أ 1,500مممروان البرغمموثيع الممري لخوجممه نحممو ممما لذيممد عممن 
الالإنسمممانية التمممي يعيشمممونها فمممي ذنممماذين االحمممتالل. وقمممال إن نمممرا اإلجمممراب السممم مي لهمممدف إلممم  لسمممت 

ف سممميلني سمممجنوا أو اعتق ممموا تعسمممساع بممممن فممملهو الرجمممال والنسممماي  6,500االنتبممما  إلممم  محنمممة أكثمممر ممممن 
مشممروعة التممي تحممرمهو إسممرائل  منهمماع فممي والشممباب واسيسممال والنممواب المنتخبممونع وجمممان الحقمموة ال

 انتهاك خيلر التساقية جنلف الرابعة.
ودعمما المجتمممح الممدولي إلمم  التجممامن مممح اسسممرا الس سمميلنللن إلجبممار إسممرائل  ع مم  االمتثممال ل قممانون 
واحتممراو حقمموة اإلنسممان الخايممة بهممو وتسممادي العواقممب الخيلممريع مشممددا ع مم  أن اإلفممرا  عممن جميممح 

البممد منممه مممن أجمم  تحقلممل السممالو. وأكممد ع مم  جممروري إنهمماي الحيممار اإلسممرائل ي الجممائر  اسسممرا أمممر
نهاي معاناي نحو م لوني ف سيلني يعيشون نناك في رروف إنسانية مروعة.  ع   قياع غذي وا 

  22/4/2017القدس العربي، لندن، 
 

 إسرائيلية لكسر إضراب األسرى  "حرب شائعات"تحذر من هيئة شؤون األسرى  .6
حمممررت نلئمممة شمممؤون اسسمممرا ونمممادي اسسممملر الس سممميلنيع أممممس الجمعمممةع ممممن حمممرب : الجمممسة الغر يمممة

داري السمممجون ممممن خمممالل اإلعمممالو اإلسمممرائل يع  الشمممائعات التمممي بمممدأتها حكوممممة االحمممتالل اإلسمممرائل ي وا 
 بهدف جرب اإلجراب.

اليممحسللن  ودعممت نلئممة شممؤون اسسممرا ونممادي اسسمملر الس سمميلني فممي بيممان يممحسي مشممتركع جميممح
ووسائ  اإلعالوع إل  عدو التعايي مح أيمة أخبمار أو مع وممات لبثهما إعمالو االحمتاللع بشمأن إجمراب 

 اسسراع بشك  قايح.
   21/4/2017السبيل، عّمان، 
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 اإلسالمية تبحث مع رئيس بلدية صيدا الوضع األمني في عين الحلوةالفصائل والقوى لبنان:  .7
سممممية لسيممممائ  منرمممممة التحريممممر فممممي لبنممممان برئاسممممة قائممممد اسمممممن الممممويني وكممممان وفممممد مممممن القيممممادي السيا

الس سيلني ال واي يبحي أبو عرب ذار رئيس ب دية يملدا محممد السمعودي فمي مكتبمه بالقيمر الب مدي 
االشممتباكات ومبادرتممه بمممد لممد العممون ل متجممررين حلممه  إثممرشمماكرين لممه جولتممه التجممامنية فممي المخمميو 

 خذان ميا  لهو. 120السعودي عن تقديو  أع ن
عممرب عممما سمميكون موقممف فممتح فيممما لممو رهممر بممالل بممدر فأجمماب: بممالل بممدر  أبمموإثممر االجتممماعع سممئ  

داخمم  المخمميو  اسمنمميلقمماي القممب  ع يممه مهممما كممان الممثمنع وايممسا الوجممح إرهممر سمملتو  وألنمممامي مموب 
 «.  الممسوك لغاية ا ن»بم

هدوي من اج  تجاوذ ما جرا وجمان عمدو تكمرار ومن جهتهع ام  السعودي أن لنعو المخيو وأن ه بال
 اسحداه المؤسسة سنها تشك  جررا ل مخيو ويلدا.

 اإلسمالميةوكان السعودي استقب  في منذله وفدا من القوا اإلسالمية الس سيلنية تقدمه رئميس الحركمة 
 سمموباالمجانممدي الشمملخ جمممال خيمماب ومسممؤول عيممبة اسنيممار الشمملخ أبممو يممارة السممعدي والنممايل 

الهمدف  إنالعيبة الشلخ أبو الشريف عق ع حله جرا استعرا  الوجمح فمي المخميو. وقمال خيماب 
اسحممداه التممي شممهدنا ولوجممعه بيمموري بعمم  االحتياجممات  إثممرشممكر السممعودي ع مم  ذيارتممه ل مخمميو 

تعمم  إليمالر رات البملن لوقمف كم   اإلسمالميةالقوا  أن إل  النرر الجرورية العاج ة ل ناس. ولست
كانت ننماك مشماريح خارجيمة فإننما نؤكمد بأنهما ال يمكمن أن تممر إرا مما  إرالهدد أمن المخيو. وقال: ما 

 رفجنانا نحن جميعا داخ  المخيو.
 21/4/2017المستقبل، بيروت، 

 

 

 تتهم حماس باستهداف المرأة في قطاع غزة قيادية بفتح .8
ة القياديمة الع يما لحركمة حفمتحح فمي قيماع اتهممت مسمؤولة م مف الممرأي والشمبلبة الستحاويمة فمي الهلئم: غذي

 غذيع نه  البحيييع حركة ححماسح باستهداف المرأي في القياع.
وقالت البحييميع مسماي لموو الجمعمةع إن حركمة ححمماسح تسمع  إلم  إسمكات يموت الممرأي فمي قيماع 

عامممة غممذي مممن خممالل االعتقممال والتنكلمم ع رافجممة ممارسممات ححممماسح بحممل المممرأي فممي منرمممة التحريممر 
 وحركة حفتحح خاية.
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وأدانت البحييي اعتقال أجهذي ححماسح ل يحسية تغريد أبو رريسة والكمادري الستحاويمة رويمدي محماربع 
   داعية إل  اإلفرا  عنهما فورا.

 21/4/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 فتح تنظم مسيرة في الظاهرية تضامنا مع األسرى  .9
جنمموب الخ لمم ع مسمملري حاشممدي فممي الرانريممةع تجممامنا مممح اسسممرا  إق مميونرمممت حركممة فممتح : الرانريممة

وشمممارك فمممي المسممملري أنمممالي اسسمممرا وممث مممي  المجمممر لن عمممن اليعممماو المممرلن دخ ممموا لمممومهو الخمممامس.
 المؤسسات والسعاليات في المدلنةع وحشد من المواينلن.

من عدي فعاليمات دعمما  وقال كمال الجبارين نائب أملن سر حركة فتح في جنوب الخ ل : حنر  واحدي
سمممنادا لىسمممرا البواسممم  فمممي معمممركتهو جمممد االحمممتالل لتحقلمممل ميمممالبهو الحياتيمممة  العادلمممة  واإلنسمممانيةوا 

 واإلفرا  عنهوح.
  21/4/2017، القدس، القدس

 
 : أقوال وأفعال ترامب تعكس تغييرًا استراتيجيًا بالسياسة األمريكية نتنياهو .11

سممرائل ية بنيمماملن نتنيممانوع ع مم  سياسممة إداري الممرئيس اسملركممي أثنمم  رئمميس الحكومممة اإل: بممالل جممانر
 دونالد ترامبع خالل استقبال وذير الدفاع اسملركيع جيمس ماتيسع بعد رهر لوو الجمعة.

وقمممال نتنيمممانو إنمممه سال لوجمممد إلسمممرائل  يمممديقة أفجممم  ممممن أملركممما ولممميس سملركممما يمممديقة أفجممم  ممممن 
مشتركة بأعمل معنم  ل ك ممة.  نشمعر بأنمه حمده تغللمر كبلمر فمي إسرائل . نر  شراكة مبنية ع   قيو 

االتجمما  الممري تتخممر  السياسممة اسملركيممة. نع ممو أن الك مممات الواجممحة والمباشممري التممي ق تهمما حممول إلممران 
جايت الحقا لك مات قوية ومباشري جدا من الرئيس ترامب وبعد أفعمال واجمحة جمدا جمد قيماو سموريةع 

 اسممتراتلجياخداو اسسمم حة الكيميائيممة. نممرا تغللممر مرحممب بممه ونممو يعكممس تغللممرا ونممي وكل ممة إلممرانع باسممت
 في الذعامة والسياسة اسملركلتلنس.

وأجمممماف نتنيممممانو أن سالمخمممماير المشممممتركة مبنيممممة ع مممم  التهدلممممدات المذدوجممممة التممممي يشممممك ها اإلسممممالو 
اع . نحمن م تذممون بإحبماط المتيرفع ونو المتيرفون الشيعة بقيادي إلران والمتيرفون السنة بقيادي د

نر  المخاير وباسمتنسار السمرص المشمتركة التمي أؤممن بأنهما أمامنماع بسمبب إدراك الكثلمرين ممن جلراننما 
 العرب بأنه لوجد تهدلد مشترك ولكن توجد أيجا فرص مستقب يةس.

 21/4/2017، 48عرب 
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 لغاء الجمارك عن الهواتف الخليويةإ"كحلون" يوقع على  .11
 موشيه كح ون ع   قرار إلغاي الجمارك ع   الهواتف الخ لوية.وذير المالية ح وق: راو  

وستيممبح م غمماي اعتبممارا مممن لمموو اسحممد المقبمم ع مممح اإلبقمماي ع مم  جممريبة  %15وكانممت الجمممارك تب مم  
 والقرار سلنعكس ت قائيا ع   الموذع أو الوكل  الس سيلني. .%17القيمة المجافة البالغة 

 20/4/2017القدس، القدس، 

 
 المناطق الفلسطينيةب سيؤدي إلى انفجارالنائب مرغليت: استخفاف الحكومة بإضراب األسرى  .12

خر  النائب في الكنيست اإلسرائل ي أرئل  مرغ لت الري لنافس ع   رئاسمة : نرلر مج ي - ت  أبلب
ممة ميالمب بتيمريحات شمدلدي جمد رئميس الموذراي بنيماملن نتنيمانو. واعتبمر أن رفم  الحكو  الحكومةع

خيلمر لىوجماع  تيمرف غلمر مسمؤول سملؤدي إلم  انسجمار»اسسرا واالسمتخساف بمعركمة اإلجمراب 
 «.في المنايل الس سيلنية

المعمار ع فمي ختماو لقماي « العمم »وقال مرغ لت الري يعتبر ممن أقموا المنافسملن ع م  رئاسمة حمذب 
حكوممة إسمرائل  تريمد أن تشمع  » ال مواي جبريم  الرجموبع إن« فمتح»مح عجو ال جنة المركذية لحركمة 

اسراجي المحت ة برفجها االسمتجابة لمي مب اسسمرا بوجمح نماتف عممومي فمي السمجون للتيم وا بمه 
رجماي اليمملنع يحرقمون اسر  تحمت أقمدامنا مح عائالتهو. فسمي سمبل  اسمتعرا  ورد «. العجمالت وا 

 «.مخت  عق يا  »بأنه  عاد إردانع بغجب ع   تيريح مرغ لتع وويسه جوذير اسمن الداخ ي 
 22/4/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 لتصويت له في انتخابات داخليةلأجبر موظفين على االنضمام لـ"الليكود"  "يديعوت": كاتس .13

توقعممت يممحيسة حلممديعوت احرونمموتحع إجممراي تحقلممل تحممت يائ ممة التحممرلر مممح وذيممر الرفمما  : النايممري
فمي اليمناعات الجويمة ع م  االلتحماة بيمسوف حمذب االجتماعي حاليو كاتسع حمول إجبمار ممورسلن 

 حال يكودح؛ بهدف التيويت له في انتخابات داخ ية.
يحيسة لوو الخميس؛ فإن شرية االحتالل ت قت شهادات من مورسلن فمي اليمناعات الجويمة الووفل 

ري التمي كمان أكدوا فلها إجبارنو ع   تأللد كاتس خالل االنتخابات الداخ ية في حذب حال يكودح فمي الستم
لتسمم و فلهمما رئاسممة نقابممة العمممالع مقابمم  تحسمملن مكممانتهو فممي المؤسسممةع و نمماي ع مم  رلممك مممن المتوقممح 

 التحقلل معه قريبا.
 20/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في السنوات األخيرة" إسرائيل" الذين غادرواليهود الروس اأعداد "هآرتس": ارتفاع  .14
كشف في إسرائل  أمس النقاب عن ارتساع نجري اللهمود المروس ممن إسمرائل  وديح عواودي:  –النايري 

في السنوات اسخلري حله عاد بعجهو لموينه اسي ي فيما واي  يخمرون يمريقهو إلم  دول أخمرا. 
مهمماجري »منممر سممنوات شممريحة المهمماجرين اللهممود مممن روسمميا المعممروفلن بممم « نممىرتس»وتتممابح يممحيسة 

الوسممي  الممرلن تركمموا روسمميا ال بممدوافح يممهلونية بمم  نتلجممة تجممللل الخنمماة  ونممو أبنمماي اليبقممة« بمموتلن
 بوتلن.  فالديملرع لهو في ر  حكو الرئيس 

الممري لممو يكشممف عممن أعممداد دقيقممة ويممرجح أن الهجممري السمم بية تب مم  ا الف « نممىرتس»وحسممب تحقلممل 
يممار مممريح بسممبب ت قمملهو سممنويا فممإن الكثلممر مممن نممؤالي ونممو لهممود أو لهممو جممرور لهوديممة فممإن إسممرائل  خ

الجنسية بشك  فوري. ويكشف التحقلل أن الكثلر منهو لو لتناذلوا عن عقماراتهو فمي موسمكو أو سمانت 
 ويدلرون أعمالهو نناك عن بعد ولو يعرفوا رواتهو لوما كإسرائل للن.  «للنلنغراد»بيرسبورغ 

 سيلن المحت ة نحو دول غر ية. في المقاب  استغ  كثلرون منهو أيجا الخيارات اسخرا وغادروا ف 
 22/4/2017القدس العربي، لندن، 

 
 تجاه االستيطان أكثر راحة لليمين اإلسرائيلي خصوصاً  دّ مب تعاإدارة تر دراسة إسرائيلية:  .15

مممب احمعهد أبحماه اسممن القمموميح التمابح لجامعمة تم  أبلممب إن إداري المرئيس اسملركمي دونالمد تر لممقالمت 
 ملن اإلسرائل ي من س سه باراك أوباماع خيويا تجا  استمرار البناي االستيياني.تعتبر أكثر راحة ل ي

وتممرا دراسممة أن سمم وك رئمميس الحكومممة بنيمماملن نتنيممانو تجمما  الواليممات المتحممدي قممد يحممرو إسممرائل  مممن 
اسممتغالل نممر  السريممة التاريخيممة التممي لجممب اسممتغالنا لجممو كمم  التجمعممات االسممتييانية الكائنممة ع مم  

 الخ  اسخجر لتكون جذيا من أراجي دولة إسرائل .حدود 
وقمممال الجنمممرال أودي ديكممم  المممرئيس السمممابل إلداري المساوجمممات ممممح الس سممميلنللنع المشمممارك فمممي إعمممداد 
الدراسممممةع إن اليممممملن اإلسممممرائل ي لديممممه قناعممممة بممممأن اإلداري اسملركيممممة الحاليممممة أكثممممر يممممداقة إلسممممرائل ع 

ممب محماط بمستشمارين انع بسبب الشعور السائد في ت  أبلمب بمأن تر وداعمة لسياستها تجا  الس سيلنلل
 لهود أملركللن داعملن لم المستوينات اإلسرائل ية. 

يقتممرب مممن اإلداري السممابقة المتمث ممة بإلجمماد حمم  نهممائي ل يممراع بمملن  ترامممبوأجمماف أن جممونر سياسممة 
 نهما.اإلسرائل للن والس سيلنللن من خالل ترتلبات سياسية متسل ع لها بل

من جهته قال ش ومو بروو المشارك بإعمداد الدراسمة إن اإلداري اسملركيمة الحاليمة تتجمه نحمو تبنمي حم  
المممدولتلن خايمممة بعمممد بمممدي الوسمممايات اسملركيمممة إلحيممماي عم يمممة السمممالو ممممما يشممملر إلممم  أن اإلدارتممملن 

   الدولتلن.اسملركلتلن السابقة والحالية تتسقان ع   اليوري النهائية ل يراع بتيبلل ح



 
 
 
 

 

 12 ص             4267 العدد:        4/22/2017 سبتال التاريخ: 

                                    

ال لبمممدو معنيممما بالمممدخول فمممي مواجهمممة ع نيمممة ممممح إسمممرائل  ع ممم  خ سيمممة التمممأذو  تراممممبويمممرا بمممروو أن 
الحايممم  بعم يمممة السمممالو. وفمممي الوقمممت راتمممه ال لبمممدو أن نتنيمممانو لنممموي افتتمممار عهمممد اإلداري اسملركيمممة 

تخمممر  إلممم  الع مممنع بخالفمممات قاسمممية. ع مممما بمممأن أي مواجهمممة مسمممتقب ية بممملن تممم  أبلمممب وواشمممنين قمممد ال 
 بعكس ما كان ع يه الحال ذمن أوباما.

 21/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الكرامة لمعركة ينضمون  "رمون" وأسرى .. السادس لليوم الطعام عن إضرابهم يواصلون  األسرى  .61

 اليعاو عن المستور إجرابهو عحاإلسرائل يح االحتالل سجون  في أسلر 1,500 نحو  : لواي  راو
 إداري س بتها التي حقوقهو الستعادي عحوالكرامة الحريةح عنوان تحت التواليع ع   السادس وول ل

 .لإلجراب ريمون  سجن من أسرا  اللووع يبيحة انجو فيما السجونع
 مكثسة وتستيشات اقتحامات أمس نسرت االحتاللع سجون  مي حة إلداري التابعة القمح قوات وكانت
 القمح قوات استخدمت الرم ةعح نلتسانح سجن فسي اليعاوع عن المجر لن اسسرا  أقساو ع  

 .اسسرا  من والمياحف الم ح ع   استولت كما البوليسيةع الكالب
 كما يخرع إل  سجن من المجر لن اسسرا  بحل النق  عم يات السجون  مي حة إداري وتواي 
 المجر لن اسسرا  مقتنيات   ع استولت اسولع اللوو ومنر أنه ع ما انسراديا ع منهو العدلد عذلت

 .السجون  إداري مالبس ع   وأبقت مالبسهوع من وجردتهو
 يحية رروف وس  اليعاوع عن المجر لن اسسرا  لعذلح نيسانح سجن االحتالل س يات وتستخدو
نسانية  .ل غاية يعبة وا 
( 16) قسوح ريمون ح سجن في اسسرا  من عددا إن: حاإلجراب إعالو لجنة قالت راتهع السياة وفي

 ح.والكرامة الحرية معركة في وانخريوا اليعاوع عن المجر لن إلخوانهو انتيروا
 حت  تركهو إل  ويدعون  اليعاو عن المجر لن اسسرا  ع   التحري  االحتالل قادي لواي  بدورنو
 م لئة السجون : حتيريحه مجمون  في قال الري حاذانع أورين الكنيست عجو يخرنو وكان الموتع

 ح.اسر  تحت مكان نناك ولكن تتسحع عدت ولو
 22/4/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 " نيتسان" سجن الطعام في عن المضربين األسرى  غرف تقتحم إسرائيلية ": قواتاألسرى  شؤون " .61

لوو  مساي اقتحمتع إسرائل ية قوات إن والمحررينع اسسرا  شؤون  نلئة العيس: قالت أيسر -   راو
 .إسرائل  وس  الرم ةع بمدلنةح نلتسانح سجن في اليعاو عن المجر لن المعتق لن رفغ الجمعةع
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 حم ة تشن اإلسرائل ية السجون  مي حةح إن منهع نسخة اسناجول وي  بيان في الهلئةع وأجافت
 ح.الماجي االثنلن منر اليعاوع عن المجر لن المعتق لن بحل واسعة وتستيشات مدانمات
 إن اسسلرع لنادي التابعة المعتق لن إجراب لمتابعة اإلعالمية ال جنة عجو عسراحنة أماني وقالت

 لتعر  مسبوقة غلر قمعية حم ة وجود إل  تشلر اإلسرائل يةع السجون  داخ  من الواردي الرسائ ح
 ح.الجمعة لوو يبار منر اسسرا  لها

 مرات 4 تتو المعتق لن غرفل اإلسرائل ية االقتحاو عم يات أن البيانع رات بحسب سراحنةع وأوجحت
 .البوليسية الكالب باستخداو الساعةع في

 21/4/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 
 الضفة في اإلسرائيلي الجيش مع متفرقة مواجهات في الفلسطينيين عشرات إصابة .61

 واجهاتم خالل الجمعةع لوو أحدنوع واعتق  الس سيلنللن عشرات سمري: أيلب أبو قيس -   راو
 . الغر ية الجسة من متسرقة مواقح في اإلسرائل ي الجي  مح اندلعت
 يالي عقب غجب لمسلرات ف سيلنية وفيائ  المعتق لن بقجايا تعن  مؤسسات دعت وكانت
 . التوالي ع   الخامس ل لوو اليعاو عن المجر لن الس سيلنللن المعتق لن لمئات نيري اللوو الجمعة
   راو غر ي اإلسرائل ي عوفر سجن مدخ  عند اندلعت مواجهات إن ناجولعاس وكالة مراس  وقال
 ب دي مدخ  وع   ع(الجسة جنو ي)الشمالي لحو بلت مدلنة مدخ  ع   وأخرا  الغر يةع الجسة وس 
 (. شمال)ناب س قرب بلتا

 وكسر   راو غر ي يالح والنبي و  علن نع لن ب دات في اندلعت مواجهات أن المراس  وأجاف
 وجدار لالستييان منانجة أسبوعية مسلرات اإلسرائل ي الجي  تسريل إثر ناب سع غر ي قدوو

 . ل مجر لن دعما اللوو نرمت العنيريع السي 
 الغاذ استنشاقهو إثر اختناة بحاالت الميابلن لعشرات اإلسعاف قدموا إنهو ملدانلون  مسعسون  وقال

 باتجا  المياييع والرياص ل دموع الماسل  الغاذ ياإلسرائل  الجي  وأي ل. ل دموع المسل 
 لو لحوع بلت مسلري تسريل خالل مشاركا اعتق  اإلسرائل ي الجي  أن المراس  وأجاف. المشاركلن

 . بعد نويته تعرف
 21/4/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
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 لألسرى  دعماً  عامالط عن تضرب أم فلسطينية... االحتالل سجون  داخل األربعة أبنائها .61
 سجون  داخ  الس سيلنللن اسسرا  بحل اإلسرائل ية القمح سياسة السعدي: دفعت محمود مم   راو

 ودعما   منايري اليعاو عن مستور إجراب خو  إل  ع(ناير أو) حملد أبو لييسة السلدي االحتاللع
 .اإلجراب في المشاركون  اسر عة أبناؤنا و لنهو المجر لنع لىسرا 

 69 العمر من وتب   الغر يةع الجسة وس    راو مدلنة جنوب اسمعري  مخيو في نايرع أو ي تع
 معتبري فق ع الماي سوا  أياوع ثالثة قب  اإلجراب معركة اسسرا  بدي منر تتناول ال وني عاما ع

 ح.حرب أسرا  باعتبارنو اسسرا  قجية إلنهاي لتحرك أن ل عالو رسالةح إجرابها
 سبب ليس االحتالل سجون  داخ  اسر عة أبنائي وجودح إن عحالجدلد العر يحلم س سيلنيةال اسو تقول

 وأوجاعهو أبنائيع نو االحتالل سجون  داخ  اسسرا  فكافة اليعاوع عن اإلجراب في مشاركتي
ن ساكنا ع يحرك أحد وال يعبة  ح.سنسقدنو نتحرك لو وا 

 20/4/2017لندن،  الجديد، العربي

 
 عنه اإلفراج من ساعات بعد األسير المحرر عدنان الرجبي لي يعتقلالجيش اإلسرائي .02

 ساعات بعد الرجبيع عدنان المحرر اسسلر اعتقال اإلسرائل ي االحتالل قوات أعادت :المحت ة القدس
 في المحكمة ع   الرجبي المحرر سيعر  االحتالل إن مقدسية ميادر وقالت .عنه اإلفرا  من
 االحتالل سجون  في أمج  الرجبي المحرر أن ويركر .اعتقاله لتمدلد عالجمعة لوو من الحل وقت
 .لوو الجمعة اعتقاله وأعلد باسمس عنه وأفر  أعواو خمسة

 21/4/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 نابلس من غزال أحمد الشهيد جثمان يسلم االحتالل .06

 71ع جثمان الشهلد الست  أحمد غذال )س مت قوات االحتالل اإلسرائل يع اللوو الجمعة: ناب س
 لوما. 02عاما (ع عقب احتجاذ  سكثر من 

حوفاحع إن قوات االحتالل س مت جثمان الشهلد غذالع قرب مسرة جلت غرب موقالت ميادر أمنية ل
 مدلنة ناب س.

 جذتالجاريع واحتوكانت قوات االحتالل أي قت النار ع   الشهلد غذال في الرابح من نيسان ابري  
 .لوما. 02جثمانه سكثر من 

 21/4/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 التاسعة نسخته في الفلسطيني األولمبياد انطالق: لبنان .00
 الخاص التاسح الس سيلني اسولمبياد المهنيع ل تدريب سب لن ك ية في الجمعةع لوو بلروت: اني ل

 لبنان مخيمات جميح من يالب 300 من أكثر بمشاركة عحسونروااح مدارس في الس سيلنللن بالي بة
 .الخاية االحتياجات روي  من يسال 60لم باإلجافة سورياع من الس سيلنللن والناذحلن
 أبو فتحي لبنان في الس سيلنية التحرير منرمة وفيائ  عحفتحح حركة سر أملن االفتتار وحجر
 .الس سيلنية والسيائ ح اللونيسفح ومنرمةح اسونرواح وكالة وممث و العرداتع
 الس سيلنللن واسيسال الشباب مهارات تيوير في الرياجة دور أكدت ك مات االفتتار في وألقلت
 .بلنهو والتقريب

 21/4/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 الجنائيين السجناء مقابل التمييز من يعانون  الفلسطينيون  األسرى : هآرتس .02

 في الس سيلنللن اسسرا  إن الجمعةع لوو العبريةع نىرتس يحيسة قالت خاية: ترجمة -  راو
 .الجنائللن السجناي ع لها يحي  التي ت ك من أق  مذايا ع   يحي ون  اإلسرائل ية السجون 
 أن إل  مشلري   الجانبلنع من لك  تمنح التي المذايا في واجحة فجوي نناك فإن اليحيسةع وحسب

 البند ع   المعتق لن اسسرا  ع لها يحي  التي ت ك من بكثلر أفج  مذايا لهو الجنائللن سجنايال
 ح.الس سيلنللنح اسمني
 يحل وال باستمرارع ناتسية مكالمات ع   الحيول لهو يحل الجنائللن المعتق لن ل يحيسة ووفقا

 .اليعاو عن مستور ابإجر  لخو  الس سيلنللن اسسرا  دفح ما بتاتا رلك الس سيلني لىسلر
 تكون  الس سيلني لىسلر واحدي ناتسية مكالمة ع   لوافل قد السجون  مي حة قائد أن إل  وأشارت
 .رلك لتو ما ونادرا جدا خاية حاالت في رلك لكن أقر ائه من اسول  الدرجة من لشخص
 ولكن كوملتهعمح ث ه قجاي بعد ساعة 96 إجاذي ع   يحي  الجنائي المعتق  أن اليحيسة وتقول

 ال ولكن ولعائ ته له خاية إجاذي أخر الجنائي ل سجلن يحل وأنه. رلك اسمنللن ل سجناي يحل ال
 .برلك ل س سيلنللن يسمح
 تحسلن محاوالت إيار في يأتي أياو منر المستمر الس سيلنللن اسسرا  إجراب أن اليحيسة وترا 
 .ا ن نهايعيشو  التي من أفج  مذايا ع   والحيول أسرنو شروط

 21/4/2017القدس، القدس، 
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 مبنى مهدد بالهدم في الداخل المحتل 12,700: أكثر من للتخطيط العربيالمركز  .02
أرهرت دراسة ل مركذ العر ي ل تخيي  البدل  في الداخ  : س يو تاية - النايري )ف سيلن(

 7,367بلنها نحو  ب ديع من 14مبن  غلر  مرخص في  12,700الس سيلني المحت ع وجود أكثر من 
عرعريع دالية  -وأوجحت الدراسة أن عدد السكان في نر  الب دات )ق نسويع لركاع عاري  مبن  سكني.

الكرم ع جت المث هع المغارع يمريع عسسياع كسرقرعع مجد الكرووع بلت جنع كسرقاسوع الرامة 
سكان في الب دات العر يةع في المائة من ال 25ف سيلنيع أي ما يقارب  252,700وعرابة(ع لب   نحو 

( والتي 48دون اسخر بالحسبان الب دات العر ية في النقب اليحراوي )جنوب ف سيلن المحت ة عاو 
 لو يشم ها البحه.

وقال رئيس المركذ الدكتور حنا سويد إن حنر  الدراسة ترهر مدا استمرار الغبن والتمللذ التخيييي 
وت غلر المرخية وعدو إقرار الخرائ  والمخييات الهيك ية جد ب داتنا العر يةع من حله عدد البل

ا لىفل التخيييي بعلد اسمد لك  ب ديح.  التي تعتبر أساس 
وأجاف سويد في حدله لم حقدس برسح أن حالبناي غلر المرخص في المجتمح الس سيلني في الداخ  

سبب اإلنمال التخيييي الري في مجم ه نو حالة اجيراريةع تتحم  نتائجها الدولة العبرية أوال  ب
 يقح جمن مسؤولياتهاح.

 21/4/2017قدس برس، 

 

صابة  استشهاد: "أوتشا" .02  مبنى في أسبوعين 20مواطنا وهدم  46فتى فلسطيني وا 
أفاد تقرير أممي لريد االنتهاكات اإلسرائل ية في الجسة الغر ية : س يو تاية - القدس المحت ة

( عاما استشهد متأثرا بجراحه التي أيلب بها في 17سو نخ ة )المحت ةع أن فت  ف سيلني لدع  جا
يرار  مارس بعد إيالة القوات اإلسرائل ية النار ع يه بالقرب من مخيو الج ذون لالجئلن )راو  23
.)  

وجاي في تقرير ححماية المدنللنحع اليادر عن مكتب تنسلل الشؤون اإلنسانية التابح لىمو المتحدي 
 46من شهر نيسان الجاريع أن  18-4ادر لوو الجمعةع والري يغيي الستري الواقعة بلن حأوتشاحع الي

يسالع أيلبوا ع   لد قوات االحتالل خالل مواجهات شهدتها عدي مواقح  11مواينا ف سيلنياع بلنهو 
 في الجسة الغر ية.

قرية كسر قدوو شرة وأشار التقرير أن معرو اإليابات وقعت خالل المسلري الس مية اسسبوعية في 
 ق قل يةع بلنما وقعت بقية اإليابات خالل عم يات اعتقال نسرتها قوات االحتالل.
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وفي قياع غذيع أي قت قوات االحتالل النلران التحرلرية والمباشري تجا  مواينلن متواجدلن في 
ذارعلن حادثة ع   اسق ع ما أدا لتعي  عم  الم 26المنايل الحدودية في البر والبحرع في 

 والييادلن دون وقوع إيابات.
وتوغ ت قوات االحتالل في أر عة حواده أخراع داخ  قياع غذي ونسرت عم يات تجريف وحسر 

 لىراجي بالقرب من السيا  المحي  بقياع غذي.
 كما اعتق ت ستة مواينلن بحجة محاولتهو العبور بيوري غلر قانونية إل  إسرائل .

مبن  ف سيلنيا في الجسة الغر يةع بحجة عدو حيولها  20االحتالل في سياة يخرع ندمت س يات 
 ع   تراخيص إسرائل ية ل بناي.

من نر  المباني يقح في الشير الشرقي من القدس المحت ةع أما المباني الثمانية اسخراع  12وكان 
  بلت دجن فتقح في المنيقة المينسة ) (ع وتحدلدا في رنتيس )محافرة راو   والبلري(ع وفرو 

 يخرين. 333مواينا وتجرر  56)محافرة ناب س(ع ما أدا لتهجلر 
 شجري في حواده متسرقة. 200واعتدا مستوينون ع   مواينلن اثنلنع كما أت سوا ما لذيد عن 

 21/4/2017قدس برس، 

 
 1701الحريري: الجيش وحده مكلف حماية الحدود ونلتزم القرار سعد  .26

)أول من أمس( إلعالمللن « حذب  »لتي أثارتها الجولة التي نرمها الججة اح: الحيايح –بلروت 
مح للن وأجانب من بلروت إل  الحدود ال بنانية مح ف سيلن المحت ة ورهور عناير من الحذب 
خاللها بال باس العسكري المرق ع وحم  أحدنو قارفا  ياروخيا  في يوري التقيتها كاملرات اإلعالو 

فعت أمسع رئيس الحكومة سعد الحريري ومعه وذير الدفاع يعقوب اليراف المح ي واسجنبيع د
وقائد الجي  العماد جوذيف عون إل  القياو بذياري مساجئة )تقررت لل  أول من أمس( إل  مقر قيادي 
القوات الدولية العام ة في جنوب لبنان )لونيسل ( في الناقوري وذياري موقعلن ل جي  ال بناني ع   

 رة في ال بونة والنمر حله لوجد أقرب موقح إسرائل ي عند الحدود.الخ  اسذ 
الجي  »اإلعالمية. وحرص الحريري ع   تأكلد أن « حذب  »والمنيقتان كانتا من جمن جولة 

ال بناني وحد  المك ف حماية الحدود والري لدافح عنا بيسته القوي الشرعية التي ال قوي فوة 
 رئيس حكومة لبنانية لذور الخ  اسذرة.والحريري نو أول «. س يتها

في الدرجة اسول  ذياري الجنوب والجباط المرابيلن ع   »وقال الحريري بعد االجتماع إنه أراد 
ع سن الجي  ال بناني وحد  المك ف حماية الحدود والري «يعييكو العافية»الحدودع لكي أقول لهو 
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فوة س يتهاع وبيسته أيجا  النمور  الويني الناجح لدافح عنا بيسته القوي الشرعية التي ال قوي 
 «.والجامح خار  ك  فئوية أو منايقية

أوجه لك  الدول المسانمة فلها شكر ك  »لكي « لونيسل »وأوجح أنه بدأ ذيارته من مقر قوات 
 ال بنانللن ع   العم  الري يقومون به لحسظ السالو ع   حدودنا الجنو يةع وأؤكد التذاو لبنان ك 

. نحن كدولةع رئيس الجمهورية والحكومة والمج س 1701قرارات الشرعية الدولية وع   رأسها القرار 
النيابيع واجبنا اسساسي حماية السيادي والحدود والحساظ ع   اسمن واالستقرار سن نا في نر  

من أن نا واستقرارانوع والتذامنا به من الوسائ  الحلوية لحسظ الحدود وأ 1701المنيقة العذيذيع والقرار 
 «.ودور لونيسل  أساس في نرا المجال

ع ونحن كحكومة نرفح االنتهاكات لىمو المتحدي من 1701إسرائل  تنتهك القرار »وأجاف الحريري: 
ناحيةع ونركر بجروري االنتقال إل  وقف دائو إليالة النار لوقف نر  التعديات من ناحية أخرا. 

نا لحماية السيادي يقوو بدور  الويني ع   أكم  وجهع ونحن نقوو أيجا  بك  الجي  ال بناني المراب  ن
الجهود لتأملن مست ذمات التس يح والتدريب ل جي  والقوا اسمنية الشرعية. والدولة في لبنان أيجا ع 
من فخامة الرئيس إل  الحكومة وك  المؤسساتع إرادتنا حاسمة بتحرير ما تبق  من أراجلنا 

 «.1701نر  مهمة يعذذنا عم نا الدلب وماسي اللومي والتذامنا الشرعية الدولية والقرار المحت ةع و 
 22/4/2017، الحياة، لندن

 
 السوري في القنيطرة للجيشجيش االحتالل اإلسرائيلي يقصف موقعين  .27

قيف جي  االحتالل اإلسرائل يع مساي اللوو الجمعةع موقعلن عسكريلن : عبد الرحمن خجر
سوريع في ريف القنييري الشماليع ما أدا إل  تدملر دبابةع ورلك ردا  ع   سقوط قريستي ل نراو ال

 ناون في الجوالن المحت ع ميدرنما اسراجي السورية.
(ع 90وقالت ميادر إعالمية تابعة ل نراوع إّن حالجي  اإلسرائل ي استهدف مدفعا  في قيادي )ال واي 

وه أجرار ماديةحع مشلري  إل  أّن حالقيف جاي ردا  ع   شمال مدلنة القنييريع ما أدا إل  حد
 سقوط قريستي ناونع ميدرنما اسراجي السوريةع في الجوالن المحت ح.

وأجافت الميادر أّن حقيسا  مماثال  استهدف موقعا  لجي  النراو في قرية اليمدانية الشرقيةع 
 لسو  الجوالنح.(ع أسسر عن تدملر دبابة تابعة 90غر ي مقر قيادي )ال واي 
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وقالت يحيسة حلديعوت أحرنوتح اإلسرائل ية في موقعها اإللكترونيع إّنه حمن المحتم  أن تكون 
القرائف تو إيالقها ع   موقح داخ  سوريةع ولكنها سقيت في الجوالنحع موجحة أّن حالحاده لو 

 يسسر عن أجرار مادية أو خسائر بشريةح.
 21/4/2017، ، لندنالعربي الجديد

 

 السعودية: المسألة الفلسطينية حائط يتباكى عنده اإلرهابيون  .28
أكدت المم كة العر ية السعودية أماو مج س اسمن أن المسألة الس سيلنية ح: الحيايح –نلويورك 

تحولت ال  حائ  »ع بعدما «محور اليراع في الشرة اسوس  ونقية االرتكاذ لك  النذاعات فيه»
من لنايرنو والورقة التي تتاجر بها اسنرمة الساسدي مث  النراو اإللراني لتباك  عند  اإلرنابلون و 

 «.ونراو اسسد وأدواتهما العام ة مث  حذب   اإلرنابي
تأكلد موقف  السسلر السعودي لدا اسمو المتحدي عبد  المع مي في ك مة أماو المج س وجدد

ه ل حيول ع   حقوقه غلر القاب ة ل تيرف دعو الشعب الس سيلني ومساندت»السعودية الثابت في 
قامة الدولة الس سيلنية المستق ة رات السيادي الكام ة ع   ك  اسراجي  وأولها حل تقرير الميلر وا 

 «.بما فلها القدس الشريف 1967الس سيلنية المحت ة منر 
أيبحت مبادري عر ية اعتمدتها منرمة  المم كة قدمت مبادرتها التاريخية ل سالو التي»وأشار ال  أن 

التعاون اإلسالمي فمث ت منعيسا  تاريخيا  مهما  في مسار العم ية الس ميةع وأسست لمرح ة جدلدي 
اإلسرائل ي ووجح اسسس لسالو شام  عادلع لنعو فيه الس سيلنلون  -إلنهاي اليراع العر ي

 «.لرخايواإلسرائل لون وجميح شعوب المنيقة باسمن والس و وا
إعالن عمان اليادر عن القمة العر ية الشهر الماجي جاي للجدد التأكلد ع   نر  »وأجاف أن 

المبادري ويعذذ التذاو الجانب العر ي بهاع الري ما ذال يمد لد  نحو التسانو والتساو  الجادع وينترر 
 «.من الجانب اإلسرائل ي أن لبادر ال  االستجابة باللد الممدودي ل سالو

نو ما تنسر  إسرائل  من خي  تهدف ال  تهويد »وقال إن من أخير جوانب اليراع في ف سيلن 
مدلنة القدس وتغللر تركلبتها السكانية وتشويه نويتها العر ية اإلسالمية والعبه بالمقدسات اإلسالمية 

 «.والمسيحية فلها
و االعتراف بها عايمة أي إجراي بتغللر وجح القدس القانوني أ»وأكد رف  المم كة المي ل 
وعدو »داعيا  جميح الدول ال  التذاو القرارات الدولية في نرا الشأن « إلسرائل  أو نق  أي سساري إللها

 «.استخداو نر  القجية في لعبة المذالدات السياسية
 22/4/2017، الحياة، لندن
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 الكويت تطالب بحل القـضية الفلسطينية .29

بجروري االجيالع بمسؤولياته التي حددنا الملثاة لييانة الس و يالبت الكويت مج س اسمن : واو
واسمن الدولللنع واتخار الخيوات الالذمة لتحقلل معادلة السالو اليعبةع وني ح  القجية 

 الس سيلنية.
جاي رلك في ك مة ألقانا مندوب الكويت الدائو لدا اسمو المتحدي السسلر منيور عياد العتلبي أماو 

عند مناقشة الحالة في الشرة اسوس ع بما في رلك القجية الس سيلنية. وأكدت الكويت  مج س اسمن
ق يمية من دون أن تجد لها يريقا   أن القجية الس سيلنية تشبعت بعدي قرارات أممية ومبادرات دولية وا 

تنسلر  ع ورفجها اليريح والسافر«إسرائل »إل  التنسلر بسبب تعنت الس ية القائمة باالحتالل وني 
 قرارات الشرعية الدولية وتعمدنا تجان  نر  القرارات واالستهذاي بها.

 22/4/2017، الخليج، الشارقة
 

 غزة: قطر أنعشت الرياضة الفلسطينية رغم الحصار .31
أشاد الوكل  المساعد بوذاري الشباب والرياجة في قياع : ميعب اإلفرنجي ومحمد جمال -غذي 

وجهودنا الم موسة وعيائها الكبلر في دعو القياع الرياجي غذيع أحمد محيسنع بدولة قير 
الس سيلني من خالل تموي  وتنسلر باكوري من المشاريح والبرام  الرياجية التي استهدفت الشباب 

 الس سيلني والمؤسسات والمراكذ الرياجية بغذي.
في يعود الحركة  وأكد محسلن في مقاب ة لمحالشرةح أن قير أنعشت الرياجة الس سيلنيةع وساعدت

وحت  العاو الجاريع  2007الرياجية في القياع رغو ما يعانيه من حيار إسرائل ي غاشو منر عاو 
 مشددا  ع   أن الدعو القيري كان دافعا  لوذارته بتحقلل إنجاذات كبلري في المجال الرياجي.

عب ف سيلن من أجخو وشدد وكل  وذاري الشباب والرياجية ع   أن مشروع إعادي إعمار وتأنل  م 
( مالللن دوالر أمريكي 5المشاريح القيرية ل قياع الرياجيع موجحا  أن قير قدمت ما لذيد ع   )

 لدعو الرياجة في مخت ف محافرات القياع.
 21/4/2017، الشرق، الدوحة

 
 حليفتنا وصديقتنا القديمة في المنطقة "إسرائيل: "وزير الدفاع األميركي .31

ر الدفاع اسملركيع جيمس ماتيس خالل استقبال رئيس الحكومة اإلسرائل يةع قال وذي: بالل جانر
سإسرائل  ح يستنا ويديقتنا القديمة في المنيقة.  الجمعةع إنبعد رهر اللووع لهع  بنياملن نتنيانو
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الخيران ال ران تواجههما إسرائل  وجميح الدول اسخرا بالمنيقةع التي تحاول أن تحافظ ع   
والهدوي واالذدنار فلهاع نما الخيران ال ران جئت لبحثهما مح رئيس الحكومةع خاية في االستقرار 

 اسسبوع الري يسبل لوو إحياي ركرا المحرقة الناذيةس.
وأجاف ماتيس سأعتقد أن من المهو أن نرّكر أنسسنا بأنه إرا لو لتكاتف الناس اليلبونع سلتمكن 

بعالمنا. إننا م تذمون بوقف رلك والقياو بك  ما ل ذو اسمر الناس السلئون أن ل حقوا أجرارا جسيمة 
 كي يعي  الجل  القادو بسالو وبحريةس.

 21/4/2017، 48عرب 
 

 دولة الوضع الفلسطيني خاصة االستيطان 53مجلس األمن الدولي يناقش بحضور  .32
لشرة اسوس ع عقد مج س اسمن الدولي نقاشه المستور الدوري حول ا«: القدس العر ي» –راو   

بما في رلك القجية الس سيلنيةع ع   الرغو من ك  المحاوالت لحرف بوي ة المج س عن القجية 
دولة  53الس سيلنية والي ب من جميح الوفود التركلذ ع   قجايا أخرا. وشارك في النقا  نحو 
ي لىر  باإلجافة إل  أعجاي مج س اسمن مح التأكلد ع   أن استمرار االحتالل اإلسرائل 

 الس سيلنية أمر لهدد اسمن والس و الدولللن.
ويالب اسعجاي الدائمون في مج س اسمن باستثناي الواليات المتحديع المم كة المتحدي وفرنسا 
وروسيا واليلنع إسرائل  بوقف جميح أنشيتها االستييانية غلر القانونية وااللتذاو بأحكاو القانون 

الري لؤكد ع   إنهاي االحتالل وتحقلل ح  الدولتلن  2334س اسمنالدولي بما في رلك قرار مج 
 .1967ع   أساس حدود 

وألقت ك  من المجموعة العر ية وحركة عدو االنحياذ ومنرمة التعاون اإلسالمي بيانات تجدد فلها 
 التأكلد ع   دعمهو الثابت لحقوة الشعب الس سيلني ول قجية الس سيلنية كقجية محورية في الشرة 

بما  1967اسوس . فيما أكد االتحاد اسورو ي بك  وجور وعذو ع   عدو اعترافه بأي تغللر لحدود 
يشم  القدسع إال بما لتسل ع يه اليرفانع وأن االتحاد اسورو ي سوف يسرة في تعامالته رات 

 .1967الي ة بلن إسرائل  واسراجي التي تحت ها منر 
 22/4/2017، ، لندنالقدس العربي
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 فيديو كونفرنس مع قادة أعمال إسرائيليين وفلسطينيين: برعاية إدارة ترامب .33
عقد مسؤولون كبار في اإلداري االمريكية لقاي عبر السلدلو كونسرنس مح  «:القدس العر ي» –راو   

قادي من القياع الخاص اإلسرائل ي والس سيلني باإلجافة إل  ممث لن عن الحكومة اإلسرائل ية 
 ية الس سيلنيةع ورلك لمناقشة التدابلر الرامية إل  تيوير االقتياد الس سيلني.والس 

وكان ع   رأس المشاركلن من الحكومة اسمريكية غيسون غرينبالتع الممث  الخاص ل رئيس ترامب 
ل مساوجات الدولية. وشم  ال قاي أيجا ممث لن عن مج س اسمن الويني ووذاري الخارجية. وتابعت 

ة المشاورات اسمريكية اسخلري مح ممث لن من قياعي اسعمال اإلسرائل ي والس سيلني وكرلك المناقش
 مح مسؤوللن إسرائل للن وف سيلنللن.

وركذت المناقشة ع   مبادرات م موسة من القياع الخاص تهدف إل  خ ل فرص جدلدي ل نمو 
 ثر مواتاي ل سالو. وتحسلن نوعي لالقتياد الس سيلني ما سيساعد ع   تهلئة مناخ أك

وكانت نر  المناقشة ني اسول  في س س ة من المشاوراتع التي أكد من خاللها الس سيلنلون 
 واإلسرائل لون القدري ع   بناي مستقب  أكثر إلجابية معا.

 22/4/2017، ، لندنالقدس العربي
 
 قديم خدماتها لالجئينلدعم استقرارها المالي لضمان ت "السعي بهمة"األونروا تدعو المانحين لـ  .34

الدول التي تقدو الدعو المالي لهاع إل  استمرار « اسونروا»دعت وكالة «: القدس العر ي» –غذي 
تقديو المسانمات الماليةع واتخار مبادرات لدعو استقرار وجعها الماليع حله تعاني من عجذ كبلر 

ي قياع غذيع إل  ميالبة اسملن العاو في المواذنة. وأشارت في تقريرنا الري لريد الحالة اليارئة ف
لىمو المتحدي أنيونلو غوتلريسع في تقرير  التاريخي الري قدو قب  أسبوعلنع لجميح الدول اسعجاي 

مستداما  وقابال  ل تنبؤ »بنشاط وجع  تموي ها « اسونروا»في المنرمة الدوليةع والتي دعانا لدعو 
 «.وكافيا  

الرسالة »التي أنشئت خيييا ل عناية بالالجئلن الس سيلنللن أن وركرت نر  المنرمة الدولية 
التي نق ها تقرير اسملن العاو ني أنه ال بد من اتخار مجموعة من المبادرات لدعو استقرار « المركذية

من قب  جميح الدول اسعجاي في « السعي نحو رلك بهمة»الوجح المالي لها. وأكدت ع   وجوب 
 اسمو المتحدي.

تمتلن التموي  اليوعي وجع ه قابال  ل تنبؤ مح توسيح »ت إنه لنبغي أن تشم  نر  المبادرات وقال
قاعدي المانحلنع وتيسلر الويول إل  أدوات المؤسسات المالية الدولية مث  البنك الدولي والبنك 
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دية لىمو كما دعت إجافة لرلك الستمرار المسانمات المقدمة من الملذانية العا«. اإلسالمي ل تنمية
 المتحدي وذيادتها إن أمكن.

 22/4/2017، ، لندنالقدس العربي
 
 يترشح لرئاسة الكونغو يهودي أفريقي .35

نشر موقح الميدر اإلسرائل ي تقريرا عن لهودي من أيول إفريقية يعي  في القدس المحت ة لنوي 
 الترشح النتخابات رئاسة الكونغو.

يع حله أشار إل  أنه ولد في الكونغوع في مركذ غرب ونشر الموقح تسايل  عن إليانو بنحاس سد
عاما اكتشف الديانة اللهودية  20سنوات انتق  مح والديه إل  فرنساع وفي سن  8إفريقياع وفي عمر 

 وقرر االنجماو إللها.
وبحسب الميادر اإلسرائل يةع فإنه خالل سنة كام ة تع و بنحاس أسرار الديانة اللهودية وتعرف إل  

 90يع بعد رلك اجتاذ اختبارا نهائيا وحي  ع   ميادقة أن ييبح لهوديا. حي  ع   عالمة التورا 
 في االختبار وتعتبر عالية جدا.

وأشار الموقح إل  أنه بعد أن استكم  عم ية اعتناة اللهودية وي  بنحاس إل  إسرائل ع تذو  ومن 
 ثو انتق  مح ذوجته ل عي  في الحّي اللهودي في القدس.

حالميدرح أنه في سن المرانقةع دخ  بنحاس المعترك السياسي العالمّيع وتع و نرا المجال وكشف 
 في بالد  وقرر الترشح ل رئاسة.

وقال الموقح إن بنحاس مرشح لرئاسة الكونغو من قب  حالحذب االشتراكيح الري يع ن في حم ته 
 لةع وتوفلر اسمنح.االنتخابية عن انتمامه في مجال حالتر يةع تجنب الحروبع والبيا

حذب في الكونغو مرشح لالنتخاباتع ويي  إجمالي عدد أعجاي  400ولست إل  أن نناك نحو 
 عجوا. 20الحذب الري لنتمي إليه بنحاس إل  

وينق  عن بنحاس قوله إنه يحر  بتقدلر في الكونغو بسج  حقيقة أنه بعد أن غادرنا يحاول العودي 
 إللها ومساعدي مواينلها.

 20/4/2017، المصدر اإلسرائيلي موقع
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سرائيل .36  الصراع االستخباري بين حماس وا 
 مؤمن بسيسو
سرائل  نو يراع حر ي لتي  بأشكال الحرب  لخيئ من يرن أن اليراع الدائر بلن حماس وا 
والعدوان المعروفة ملدانيا فحسبع ب  إن اليراع الحر ي الري ل تهب به الملدان يشك  نتاجا ل يراع 

خباري القائو بلن اليرفلنع والري تعم  فيه العقول واسدمغة وما تسخر  من وسائ  وأدواتع االست
بشك  خسي ل غاية ال يمكن إدراك خيورته وتحسس قيمته إال سيحاب الشأن وأن  الوعي اسمني 

 الرفيح.
سرائل  نو يراع استخباري شرس وخسي في المق او من ننا يمكن الجذو بأن اليراع بلن حماس وا 

 اسولع رغو فارة القدري واإلمكانيات بلن اليرفلن.
 

 تطور حماس االستخباري 
اجتهدت حماس في الجانب االستخباري فتري يوي ةع لكن جعف الخبرات المي وبة جع ها مسرحا 
ل سع  اإلسرائل ي في معرو اسحيانع رغو تمكن الحركة من إيالو االحتالل وتحقيقها أحيانا إنجاذات 

 مهمة.
تنشئ حماس جهاذا استخباريا متخييا في السابلع وتركذ جّ  نشايها المع وماتي ع   ما لو 

 توفر  أجهذتها اسمنية من مع ومات ومعييات ال ترق  إل  المستوا المهني االحترافي.
( أدركت حماس حاجتها الماسة إل  بناي 2000وفي اسعواو اسول  النتساجة اسقي  )اندلعت عاو 

رات قوي يعم  وفل قواعد مهنية ومعاللر احترافيةع وشرعت في بنائه من اليسر جهاذ استخبا
 بإمكانيات متواجعة.

وأخرت في تيوير جهاذنا تدريجيا وتذويد  بالكوادر المؤن ة واالستسادي من العبر والدروس الملدانية 
به واالعتماد (ع إل  أن أيبح لدلها جهاذ استخباري جلد يمكن الوثوة 2009و 2008)وأنمها حرب 

 ع   تقدلراته اإلستراتلجية في بناي المواقف ويناعة القرار السياسي واسمني واإلستراتلجي.
ع إر 2014و 2012وتجسدت قدرات الجهاذ االستخباري التابح لحماس أوجح ما يكون في حر ي عاو 
لدا حماس الري  فوجئت المستويات السياسية والعسكرية واسمنية في إسرائل  بالتيور االستخباري 

أسهو في إر اك بع  المخييات العسكرية اإلسرائل يةع ومنح حماس القدري ع   جرب أنداف 
 مخت سة داخ  إسرائل  أثناي المعارك القتالية بلن اليرفلن.

تحي  حماس جهاذ استخباراتها بسرية م حورةع إال أن ما لرشح من مع ومات لنو عن انتماو شدلد 
دراتها االستخبارية في ر  إدراكها أن مدا نجاحها في عم ها االستخباري لدا الحركة بتيوير ق
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لنعكس ت قائيا ع   قدرتها في التيدي ل مخييات اإلسرائل ية التي تستهدفهاع ويتيح لها نامشا 
 واسعا لمواجهة أي حرب قد تشنها إسرائل  مستقبال.

ع   تيور استخباري الفت لدا  تذالدت المؤشرات 2014ومح اقتراب الركرا الثالثة لحرب عاو 
-حماسع إال أن اغتيال الشهلد ماذن فقها في مارس يرار الماجي وجح الحركة وأجهذتها اسمنية 

 في موقف بال  اليعوبة والحر  والحساسية. -وفي مقدمتها جهاذنا االستخباري 
 

 صراع استخباري شرس
سرائل  سهال أبدا مح فارة إمكانياتهما -ع فاليرفان ال لبدو اليراع االستخباري بلن حماس وا 

يعمالن لل  نهار جد بعجهما البع ع وننا لرتسح الثمن وييبح الخيأ أحيانا را قيمة  -وقدراتهما
 فادحة.

سرائل  في لوو من اسياوع إال أنه عاد أكثر شراسة إل   لو لتوقف اليراع االستخباري بلن حماس وا 
اذن فقهاع ونو أحد اسسرا المحررين في يسقة ج عاد واجهة اسحداه مجددا عقب اغتيال الشهلد م

ع وتتهمه إسرائل  بالوقوف واإلشراف ع   النشاط العسكري لكتائب القساو الجنار 2011شالي  عاو 
 المس ح لحماس في الجسة الغر ية.

شك  اغتيال فقها جر ة أمنية واستخباراتية موجعة تحت الحذاو لحركة حماس قد تكون اسيعب 
  منر تأسيسهاع إر إن سياقات ردود السع  ع   حادثة االغتيال أرهرت يدمة مدوية لدا واسقس

 كافة المستويات داخ  حماس.
و دا أن قيادي الحركة والمتنسرلن فلها قد أسقيوا تماما من حساباتهو إمكانية حدوه نرا االختراة 

ع مما أورثهو حالة غلر مسبوقة اسمني الخيلرع وتعام وا مح غذي وكأنها ساحة يمنة بك  المقاليس
 من الرنول الممتذ  باسلو والغجب الشدلدلن. 

وفي إيار تح ل  عم ية االغتيال؛ لتجح من تسايل  وحلثيات التنسلر أن العم ية لو تتقّيد اغتيال 
قائد عسكري كبلر لحماس فحسبع ب  إن اسجهذي اسمنية اإلسرائل ية أرادت إرسال بع  الرسائ  

الحساسة إل  قيادي حماس السياسية والعسكرية واسمنيةع ومن بلنها رسالة استخبارية بالغة الخيري و 
 اسنمية.

في الحالة المتع قة باغتيال الشهلد فقها جنت إسرائل  ثمنا بانرا من حماس لو يكن مسترجا أن 
غو أن عم ية تدفعه بأي حال من اسحوالع وسج ت ندفا استخباريا بال  الدقة في مرم  الحركة. ور 

االغتيال لو تعبر عن ركاي واحتراف إسرائل ي خارة؛ فإنها عبرت عن تقيلر خيلر في إجرايات 
 اسمن واحتيايات السالمة الشخيية لبع  كوادر الحركة العسكريلن.
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استخباريا  انيوت يسحة العم ية بحد راتهاع لكن تداعياتها بدأت فع يا ولن تنتهي قريباع مما يعني أن 
ح ة الراننة ستشهد يراعا استخباريا خسيا وعميقا تحاول فيه حماس رد االعتبار إثر ما لحل بها المر 

من أرا أمني واستخباري وسياسي وا عالميع فيما تعمد إسرائل  إل  تسري  أي جهد استخباري أو 
 من أي مجمون حقيقي. -قد لترتب ع يه عم  عسكري تبتدر  حماس-أمني 

س نو تحّ لها بمنرومة واجحة من اإلرادي والعذوع واإليرار المتواي  ع   ما يملذ استخبارات حما
تيوير الرات واسدوات واالرتقاي بالعم  واسدايع ونو ما لجع  تخوف إسرائل  من ردي فع  حماس 

 ع   عم ية االغتيال أمرا مشروعا وفي مح ه تماما.
فقها بمعذل عن المع ومات والجهد  تدرك إسرائل  أن حماس لن تنجح في الرد ع   عم ية اغتيال

االستخباري الدقللع وتبعا لرلك فهي تتابح بدقة ك  شاردي ووارديع وتراجح باستمرار منرومة اسمن 
 واالحتيايات المتخريع وتريد ك  حرف ييدر عن حماس بك  مستوياتها.

جودنا وتأخر ع   محم  الِجّد أي س وك أو تيرف أو حركة تيدر عن الحركة في مواقح و 
الجغرافية المخت سةع وتعم  ع   تح ل  ك  يغلري وكبلريع وتتوقح السلناريونات والبدائ  المخت سة كي 

 ال تأتلها جر ة حماس من حله ال تحتسب.
ومن جهة حماسع من الواجح أنها قد استوعبت الدرس جلداع فقد دفعتها شدي وقسوي الجر ة 

ونو تيوير غذي مكانا يمنا ال يمكن استباحته أو المساس به اإلسرائل ية باغتيال فقها إل  اليقرة من 
ع   نر  الشاك ةع والتنبه لحجو الترن  والجعف في منرومتها اسمنية الداخ يةع وا عادي جب  
العالقة مح تقدلرات وتوجلهات جهاذنا االستخباريع وجمان االلتذاو بالمحددات والتع يقات 

 واإلرشادات اليادري عنه.
سرائل  نو أفل استخباري بك  معن  الك مةع وع   أية  حالع فإن أفل اليراع الممتد بلن حماس وا 

ولر ما تشهد المرح ة القادمة بع  تج يات نرا اليراع الخسي في الملدانع عبر تسريبات إعالمية 
 مقيودي أو عبر تيريحات يادري عن بع  القادي والمسؤوللن اإلسرائل للن.

 
 قدرات حماس االستخبارية

من اليعوبة بمكان وجح اإلمكانيات والقدرات االستخبارية لحماس في مقاب  اإلمكانيات والقدرات 
االستخبارية اإلسرائل يةع فالدولة العبرية تم ك أدوات وخبرات استخبارية عالية ع   مستوا اإلق يو 

المع وماتي أو  والعالوع وال يمكن لحركة بحجو حماس أن تجانلها قوي وتأثلراع سواي ع   المستوا 
 العم ياتي.

 ويمكن تبيان أنو مرانر القدري االستخبارية لدا حماس فيما ل ي:
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أوال: جمح وتح ل  المع ومات: فقد أثبت الجهاذ االستخباري لحماس قدري نامة حلن تول  جمح 
عن مع ومات دقيقة ومركذي عن الجي  اإلسرائل ي وتحركاته ونشاياتهع وامت ك قاعدي بيانات حساسة 

 المراكذ السياسية والعسكرية واسمنية والمنشىت الحلوية داخ  إسرائل .
ورلك بسع  متابعة حثلثة وجهد فائل عبر أشكال الريد الملداني واالستخباري والمع وماتيع وتجنلد 

ع ونو ما كان له أثر  الساع  في فهو 1948متعاونلن ف سيلنللن من أبناي ف سيلن المحت ة عاو 
 حتالل عسكريا وأمنيا واقتياديا واجتماعيا.تجاريس اال

ع 2014وحرب عاو  2012ولع  الدقة التي مكنت حماس من إيابة الكثلر من أندافها في حرب عاو 
ترجح إل  حجو الريلد المع وماتي وقاعدي البيانات الهامة التي امت كتها حماس عن المؤسسات 

 السياسية والعسكرية واسمنية في إسرائل .
أي قت حماس منيادا را مهاو استخبارية قرب حدود قياع غذي مح  2014ح ة ما بعد حرب وفي مر 

سرائل .  إسرائل ع ونو ما يعد تيورا الفتا في إيار المعركة االستخبارية بلن حماس وا 
سرائل  لن يجح أوذار  ما دامت عقلدي حماس القتالية غالبة ع    حاليراع االستخباري بلن حماس وا 

ت الحركةع ولو كان رلك في اإليار الدفاعي المح  كما نو الحال اللووع وسترهر خياب وأدبيا
 خالل المرح ة المقب ةح -بشك  أو بىخر-تج ياته الملدانية 

ثانيا: اختراة أجهذي االتياالت اإلسرائل ية: ب غت القدرات االستخبارية لحماس حد اختراة منرومة 
المنايل الحدودية ع   تخوو قياع غذيع وتج   رلك  االتياالت التابعة ل جي  اإلسرائل ي في

التي استياعت فلها حماس استهداف قوات النخبة والوحدات  2014أوجح ما يكون إبان حرب 
 العسكرية اسكثر قوي وتأنيال في الجي  اإلسرائل ي واإلثخان فلها بشك  غلر مسبوة.

ي  اإلسرائل ي ووحداته العسكرية عبر التنيت ع   االتياالت الخاية بالج-فقد تمكنت حماس 
من معرفة يليات الس وك العسكري اإلسرائل يع  -العام ة في المنايل الحدودية وع   تخوو القياع

وفهو يرة العم  واالنتشارع وتحدلد أماكن التجمح واالنيالةع مما منحها أفج ية في العم  
ويّسر لها نيب الِسخاخ والكمائن المخت سة  والحركة لمواجهة القوات اإلسرائل ية التي اقتحمت القياعع
 التي أيابت االحتالل في مقت  في كثلر من اسحيان.

ب  إن القدرات االستخبارية لحماس ب غت حد ريد الذيارات والجوالت السرية التي قاو بها كبار 
ع 2014عاو المسؤوللن السياسللن والعسكريلن اإلسرائل للن لمنايل التماس مح قياع غذي أثناي حرب 

ونو ما تجسد بوجور في شري  السلدلو الري وذعته حماسع ووثقت به ذياري وذير الدفاع اإلسرائل ي 
 ينراك موشي يع ون ل منيقة الحدودية المتاخمة لغذي.    
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ثالثا: استخداو يائرات بدون ييار: في إيار تيور عم ها االستخباري؛ تمكنت حماس من تينيح 
تها حأبابل ح نسبة إل  اليلور اسبابل  التي ورد ركرنا في القرين الكريوع ونر  يائرات بدون ييار أسم

اليائرات تستييح التح لل ع   ارتساعات محدودي لكن يمكنها اختراة الحدود واليلران لمسافات 
 يوي ة.

لثانية وتمت ك حماس ثالثة أنواع من يائري حأبابل حع اسول  رات مهاو استخبارية لجمح المع وماتع وا
رات مهاو نجومية بحله تحم  يواريخ وت قي بها ع   أنداف محدديع والثالثة رات مهاو انتحارية 

 بحله تحم  كمية من المتسجرات وتهوي بها انتحاريا ع   الهدف المحدد.
ويانسب السج  في تينيح وتيوير نرا النوع من اليائرات إل  المهندس التونسي محمد الذواري 

لموساد اليهلوني في محافرة يساقس بتونس نهاية العاو الماجيع بسبب دور  الهاو الري اغتاله ا
في تينيح نر  اليائراتع وعذمه الشروع في تينيح غوايات يغلري قادري ع   جرب البوار  
الحر ية اإلسرائل ية في عر  البحرع مما يشك  ق با ل معادلة وتغللرا في قواعد ال عبة بلن حماس 

سرائل .  وا 
غو أن الجي  اإلسرائل ي أع ن مرارا إسقاط يائرات حأبابل ح لدا اقترابها من المنايل الحدودية مح ور 

إسرائل ع فإن عددا منها تجاوذ الحدود في مرات عدلدي وتمكن من التقاط يور وجمح مع ومات 
 داخ  إسرائل .

ل ي قرب الحدود مح وتؤكد المعييات أن نر  اليائري يورت أماكن تجمعات خاية بالجي  اإلسرائ
ع كما شوندت تخترة الحدود لتي  إل  منايل داخ  إسرائل ع مما يعني 2014غذي إبان حرب عاو 

 فعاللتها النسبية التي استثمرتها حماس بشك  كبلر في غمار المعركة الدامية ينراك.
سرائل  لن يجح أوذار  ما دامت  عقلدي حماس وع   أية حالع فإن اليراع االستخباري بلن حماس وا 

القتالية غالبة ع   خياب وأدبيات الحركةع ولو كان رلك في اإليار الدفاعي المح  كما نو 
 خالل المرح ة المقب ة. -بشك  أو بىخر-الحال اللووع وسترهر تج ياته الملدانية 

 تكمن -التي لنبغي استيعابها دون التق ل  من شأن العم  االستخباري لحماس-لكن الخالية اسنو 
في أن الجهد االستخباري اإلسرائل ي الحتواي الجهد االستخباري لحماس أكبر من قدري الحركة ع   

 مواجهته.
ونو ما تجسد عم يا أحد جوانبه في االختراة الكبلر باغتيال الشهلد فقهاع ويجح رلك حماس أماو 

ي تعيف بالقجية تحديات يعبة خالل المرح ة المقب ةع في ر  التيورات واسحداه الس بية الت
 الس سيلنية ع   وجه خاص والمنيقة العر ية واإلسالمية بشك  عاو.

 21/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 "حماس" قلقة من مواصلة واشنطن وضع قادتها على القوائم اإلرهابّية .37

عدنان أبو عامر   
الجنار  -في كتائب القّساو  نيسان إبري  قائد ال واي الشماليّ  6أدرجت وذاري الخارجّية اسملركّية في 

العسكرّي لمححماسح أحمد الغندور في القائمة اإلرنابّية لج وعه بعم ّيات مسّ حة عّديع كأسر الجندّي 
 .2006اإلسرائل ّي غ عاد شالي  بجنوب غّذي في حذيران لونلو من عاو 

سكرّي اسع   بكتائب عاما ع والم ّقب بمحأبو أنسحع ونو عجو في المج س الع 50لقد نجا الغندورع 
ع واستهدفت اليائرات اإلسرائل ّية منذله 2012و 2002القّساوع من محاوالت اغتيال إسرائل ّية في عامي 

ع واعتق ته إسرائل  بلن 2014تّموذ لوللو خالل حرب غّذي عاو  9بشمال غّذي مّرات عّديع يخرنا في 
ّيةع ويعتبر اللد اليمن  لقائد ححماسح ع اعتق ته الس ية الس سيلن2000-1995. و لن 1988-1994

 العسكرّي محّمد جلف.
وفي حلن أفرجت الس ية الس سيلنية عنه من سجونها بسبب اندالع االنتساجة الثانية في 

ع فإنه ال يعرف السبب الحقيقي الختيار الواليات المتحدي لهرا التوقلت لوجح 2000أل ول سبتمبر 
 الغندور بقائمتها اإلرنابية.

نيسان إبري  القرار اسملركّي بغلر اسخالقّي ومناق  ل قانون  6ت ححماسح بتيريح في ويس
الدولّيع وتشجيعا  لمذيد من اإلرناب اإلسرائل ّي جّد الس سيلنّللنع وتواي ت ردود فع  متحّدثلهاع 

فتات تؤّكد ونّرمت وقسة تجامنّية مح الغندور أماو منذله في مخّيو جبالياع ورفح المشاركون يور  وال
 أّن المقاومة ليست إرنابا .

في نرا السياةع قال النايل باسو ححماسح في غّذي حاذو قاسو لمحالمونلتورح: حإّن القرار اسملركّي جّد 
اإلسرائل ّيع سّنها مشروعة وفل  االحتاللالغندور لن لؤثر ع   مشروعّية المقاومة الس سيلنّية جّد 

واإلنسانّيةع ومن لجب وجعه ع   قوائو اإلرناب نو العدو اإلسرائل ّي القوانلن واسعراف الدولّية 
وقياداته التي ترتكب المجاذر بحّل شعبنا. ونر  القرارات اسملركّية لن تخلف حماس وقياداتهاع ولن 
 تكسر إرادي الشعب الس سيلنّيع وحماس ستواي  المقاومة حّت  تحرير ف سيلن ونل  حقوة شعبناح.

لنّلون عن الغندور أّنه من القادي اسكثر يالبة في كتائب القّساوع وأشرف ع   يّد يعرف الس سي
 130أسابيحع وقت   3ع استمّر 2004اجتيار إسرائل ّي لشمال غّذي في تشرين اسّول أكتو ر من عاو 

 ف سيلنّيا .
سالحنا قجية ح 2005وقال الغندورع عقب االنسحاب اإلسرائل ّي من غّذي في أل ول سبتمبر من عاو 

 مقّدسةع ومستحل  أن نتخ   نحن عنه حت  لو قت نا نحن جميعاع فسالحنا ليس قابال ل تساو ح.
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شباط فبرالر: إّن كتائب  14ع بم2009-2008وكرلكع قال عقب الحرب اإلسرائل ّية ع   غّذي بلن 
ّن إسرائل  تكّبدت خسائر فادحةع رغ و إمكانات ححماسح القّساو لو تساجأ بحجو الحرب ع   غّذيع وا 

 المتواجعة مقارنة بها.
من جهتهع أشار الباحه في المركذ العر ّي ل دراسات وأبحاه السياسات المقيو بالواليات المّتحدي 
اسملركّية أسامة أبو ارشلد لمحالمونلتورح: حإّن القرار اسملركّي جّد الغندور نو استمرار ل سياسة 

ماسع منر الرئيس اسسبل جور  بو  االبنع ثّو باراك أوباماع وأخلرا  اسملركّية القديمة الجدلدي جّد ح
ع لكّن وجح 2001دونالد ترامبع فجميعهو وجعوا ححماسح ع   القائمة اسمريكية لإلرناب منر عاو 

إداري ترامب أسماي محّددي في حماس ع   القوائو اإلرنابّية رغبة منه في تقديو بوادر حسن نّية إل  
سمر الري يشلر إل  تناق  بلن السياستلن اسورو ّية واسملركّية تجا  حماسع حله إسرائل ع ا

تحاول جهات في أوروبا كمحكمة العدل اسورو ية شيب اسو الحركة من قائمتها اإلرنابّية منر عاو 
 ح.2003

أملركّيا   26بات الغندور القيادّي الخامس في ححماسح ع   القائمة اسملركّية لإلرنابع حله تقّدو 
ع بي ب إل  القجاي اسملركّي 2015بعجهو يحم  الجنسّية اإلسرائل ّية في يرار مارس من عاو 

لمالحقة مسؤولي ححماسح من بلنهو الغندورع بتهمة ارتكاب جرائو في سنوات سابقةع لو توجحها 
 .2014بدقةع من بلنها خالل حرب غّذي عاو 

الرج  اسّول في كتائب القّساو محّمد  2015من عاو وسبل لواشنين أن وجعت في أل ول سبتمبر 
الجلف ورئيس مكتب ححماسح السياسّي في غّذي يحل  السنوار وعجوي مكتبها السياسّي روحي 

 ع   القائمة اسملركّية لإلرناب. 2016مشته  وفتحي حماد في عاو 
لتميمي ع   قائمة ع وجعت واشنين اسسلري المحّرري أحالو ا2017يرار مارس من عاو  14وفي 

. وقب  رلكع اعتق ت 2001أخير اإلرنابّللن لمشاركتها في نجوو لكتائب القّساو بالقدس خالل عاو 
شهرا ع  22موس  أبو مرذوةع أّول رئيس ل مكتب السياسّي لمححماسحع لمّدي  1995واشنين في عاو 

 ع وتّو إبعاد  إل  اسردن.1997ثّو أفرجت عنه في عاو 
سفع ونو المستشار السياسّي السابل لنائب رئيس المكتب السياسّي لمححماسح إسماعل  أّما أحمد لو 

ننّية ورئيس مؤّسسة حبلت الحكمةحع وقج  سنوات يوي ة في الواليات المّتحدي خالل الثمانلنّيات 
ائل ّية والتسعلنّياتع فقال لمحالمونلتورح: حإّن القرار اسملركّي جّد الغندور تساوة مح الميالب اإلسر 

بتويلف قياع غّذي منيقة تأوي إرنابّللن مي و لن ل قجاي اسملركّيع كي تقيح إسرائل  اليريل 
أماو أّي تحاور مستقب ّي بلن حماس وواشنينع ونرا يعرق  اليريل أماو قيادي حماس لتسويل نسسها 

أواخر نيسان أبري   في المجتمح الدولّيع خيويا  في رّ  اقتراب إيدار وثيقتها السياسّية الجدلدي



 
 
 
 

 

 31 ص             4267 العدد:        4/22/2017 سبتال التاريخ: 

                                    

الجاريع وما قّدمته من خياب مرن أكثر براغماتّية وأقّ  تيّ با ع فجال  عن كون القرار لثلر خالفا  
 أملركّيا  أورو ّيا  حول مستقب  التعام  مح حماسح.

كان الفتا  أن لتّو إدرا  الغندور في القائمة اسملركّية لإلرنابع في وقت تتحّجر ححماسح إليدار 
يقتها السياسّية خالل النيف الثاني من نيسان إبري  الجاريع وسبل لمححماسح أن دعت في عاو وث

ع أع نت أّنها ال تعتبر 2006اإلداري اسملركّية إل  س وك يريل الحوار معها. وفي عاو  2010
 الواليات المّتحدي عدوا  لها.

في الجّسة الغر ّية رائد نعلرات بدور ع قال رئيس المركذ المعاير ل دراسات وتح ل  السياسات 
لمحالمونلتورح: حإّن القرار اسملركّي له أنداف سياسّية وأمنّية تخّص شخيّيات تعتقد واشنين أّنها لن 
ت تقي معها أبدا  في المستقب  بسبب مواقسها المتيّرفةع كالقادي العسكرّيلنع ونو ما قد يعرق  فع ّيا  أّي 

ينع لكّن السرة أّن أوروبا تيّنف الجنار العسكرّي لحماس فق  حوار قد يستح بلن حماس وواشن
كتنريو إرنابّيع وليس الجنار السياسّي. أّما الواليات المّتحدي فال تسّرة كما لبدو بلن ساسة حماس 

 وعسكرناع في كونهو إرنابّللن بنررناح.
 ة بوجح قادتها ع   القائمة وأخلرا ع رّ ما تشعر ححماسح بخلبة أم  من القرارات اسملركّية المتواي

اإلرنابّيةع سّنها ستترك يثارنا ع   عالقاتها الخارجّية بديا  من الواليات المّتحدي والدول التي ت تذو 
سياساتهاع مث  كندا واليابانع وبع  الدول العر ّية كمير واسردن ودول الخ ل  العر يع مما 

 مح نر  الدول. سلؤدي بال شك لتعثر محاوالت بناي عالقات حماس
 21/4/2017المونيتور، 

 

 أسير أم رئيس؟ .38
 نداف شرغاي
اسسلر مروان البرغوثي يعتبر نسسه ن سون مانديال الس سيلني. مانديال الحاي  ع   جائذي نو   

سنة بعد أن تو اعتبار  إرنابياع انتخب في نهاية  27ل سالو والري بقي في السجن في جنوب افريقيا 
 سنوات. أر حنوب افريقيا وتوفي قب  المياف رئيسا لج

عجو الكنيست ايمن عودي الري ذار البرغوثي في الذنذانة قب  سنة ونيف قدو له سلري مانديال 
يسحة. وقد قاو البرغوثي بالتهاو الكتاب وتبن  نمور  جنوب  1400الشخيية التي تتكون من 

 «. ئذي نو  جا»ع ونو لجري ا ن نحو «الرئاسة»افريقياع في اليريل إل  
السبعة الحاي ون ع   جائذي نو   ل سالوع ومن بلنهو القسيس دلذموند توتوع الري نو من القادي 
السود في جنوب افريقياع ورئيس الواليات المتحدي السابل جيمي كارترع قاموا بالتوقيح ع   ي ب 
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ر ترشيح من تو الحكو إيالة سراحه. توتو واالرجنتلني ادولسو فريذ اسكبال وقعا ع   تويية تقتر 
التذامه بحقوة االنسان »ع يه بخمسة مؤ دات وأدلن بالقت  ل حيول ع   الجائذيع وأشارا إل  

مث  عرفات قد حي  « قات »وأشارا إل  أنه إرا كان «. والديمقرايية والمساواي بلن الرجال والنساي
 ع   الجائذيع ف مارا ال يحي  البرغوثي ع لها؟. 

نجال الجمهور »مويع افكار البرغوثي واجحة في الوقت الحاليع ونو لركذ ع   رغو الماجي الد
اجراب السجناي االمنللن الري بدأ في نرا االسبوعع والري تو بسببه وجعه في «. غلر العنلف

مث ما يحاول « النجال الجدلد»العذلع نو حسب التقدلرات اسمنية في إسرائل  جذي من انواع 
خيوي سياسية أول  في رح ة يوي ة ل برغوثي نحو قيادي الس ية الس سيلنيةع نر  البرغوثي تيوير ع و 

 الخيوي التي قد تؤديع عن قيد أو بدون قيدع إل  التيعلد في الملدان.
 

 ينتصر في االستطالعات
فق  وي  البرغوثي إل  المكان االول في انتخابات مؤتمر فتح السابح التي جرت  أشهرقب  بجعة 
. ونو لو لخف نلته ل منافسة ع   القيادي بعد أبو ماذن. ولكن أبو ماذن في الوقت الحالي في راو  

ع   االق  يسج  أن يكون إل  جانبه يخرونع ويتجان  االسلر المعروف الري يحر  بتأللد واسح 
 في الشارع الس سيلني.

السببلن معا م أبو ماذن م سواي بسبب جغ  إسرائل  أو بسبب خشلته من تجعجح مكانته أو 
لتجان  عم يا نتائ  انتخابات مؤتمر فتح. وقد قاو بتعللن جبري  الرجوب الري وي  إل  المكان 
 الثاني بعد البرغوثي أملن عاو ل جنة المركذية في فتحع وعلن محمود العالول نائبا له في قيادي فتح. 

تو ابعاد  عن أي دور قياديع  يحيح أن البرغوثي ما ذال عجوا في ال جنة المركذية في فتحع لكنه
 رغو أن استيالعات الرأي منر سنوات تشلر إل  تسوقه ع   أي مرشح يخر. 

البرغوثي غاجب من أبو ماذن ليس فق  بسبب استبعاد  عن أي دور أو يسةع ب  سنه لجد 
يعوبة في التيدلل أن أبو ماذن قد برل جهدا جديا إليالة سراحه من السجنع في يسقة ش ي  

ي مبادرات حسن النية إليالة سرار السجناي االمنللنع التي تمت ع   مدا سنوات. والحقيقة وف
ني أن مؤيدي البرغوثي ع   قناعة بأن أبو ماذن ليس فق  لو يحاول إيالة سراحهع ب  سن وجود 
  البرغوثي في السجن مريح له. رغو نسي أبو ماذن ومقر يهع إال أنه توجد لديه اسباب جلدي لتجان

البرغوثيع حله لخش  من تأللد الشارع الس سيلني لهع ونو لدرك أن بع  المواللن له قد أع نوا عن 
 تأللدنو ليكون البرغوثي رئيسا. 
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أبو ماذن لدرك ايجا أنه توجد يداقة وتعاون بلنه و لن عدو  ال دود محمد دحالنع الري أبعد  أبو 
يجا ع   بع  قادي حماسع حله ألدوا بع  ماذن عن القيادي والتأثلر. والبرغوثي مقبول ا

الخيوات التي أعدنا في السنوات االخلري من داخ  السجن. في الشارع الس سيلني يعتبرون أن 
قيادي »البرغوثي نو رئيس اركان االنتساجة الثانيةع وأنه قائد شعبي خر  من االسس  ويشك  بديال لم 

ن. ولكن االنو نو أن البرغوثي لهدد بشك  التي جايت من الشتات وسييرت ع   المكا« تونس
 ع ني قيادي ويريل أبو ماذن.

 
 «ثورة بالطرق السلمية»

من مكان اعتقاله في سجن نداريوع لهتو البرغوثي منر بجح سنوات بما يسميه االستعداد للوو 
التحرر. ونو لؤيد الميالحة مح حماس ويي ب من أبو ماذن وقف التنسلل االمني مح إسرائل  

 يسع  إل  الغاي اتساة اوس و ويؤيد ح  الدولتلن ويتمسك بحل العودي. و 
يقوو البرغوثي ايجا بب وري فكري واجحة حول التمرد المدني غلر العنلف جد إسرائل ع الري يسلر 
في ايار  مئات يالف الس سيلنللن نحو القدس والمراكذ السكانية االخرا في إسرائل ع واالحتجا  

ي لهودا والسامري وجد االحياي اللهودية في شرقي القدس. وي حقون الجرر جد المستوينات ف
ثوري الشعب باليرة »بشبكات الهواتف والميا  والكهر اي في المستوينات. ويسمي البرغوثي خيته 

قب  سنة. « والال»مري في موقح  سولمح   الشؤون العر ية يفي يششكروف نشر الخية «. الس مية
 و تتغلر مباديي نر  الخية. ومنر رلك الحلن ل

لقد تب ورت الخية سرا في النقاشات التي جرت مح ار عة قادي من فتحع كانوا من البارذين في 
التنريو في التسعلنيات ويعتبرون ايدقاي شخيللن ل برغوثي ونو احمد غنيوع قدوري فارسع سرحان 

حماس مث  خالد مشع  ويالر  دويكات ومحمد الحوراني. وقد التق  نؤالي االر عة مح قادي من
العاروري الري يقف من وراي محاوالت تنسلر عم يات كثلري جد انداف إسرائل يةع ال سيما في لهودا 

 والسامري. 
ثوري الشعب »رغو الغالف الالمح ل خيةع إال أن االجهذي اسمنية اإلسرائل ية تخش  من أن تكون 

الدم  بلن اإلرناب والنجال الشعبي. االجراب عن غياي ليراع مذدو  لتو فيه « باليرة الس مية
عن دافح االجرابع ني « نلويورك تايمذ»اليعاو الري اني ل في نرا االسبوعع ومقالة البرغوثي في 

 الخيوات االول  في خيته الكبلري. 
يسع  االجراب رسميا إل  تحسلن رروف اسسر والحيول ع   الذيارات وتسهيالت اخرا مث  

ف في اقساو السجن والغاي العذل ونق  السجناي المرج  إل  المستشسيات بدل عالجهو وجح الهوات
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في عيادات مي حة السجون. عم ياع البرغوثي ييمح إل  أكثر من رلكع ونو يسع  إل  استعادي 
 مكانته التي يعتقد أن أبو ماذن قد حرمه منها. 

االكثر اجماعا في الرأي العاو الس سيلنيع  إن البرغوثي لريد رفح دور  القيادي من خالل أحد االمور
ونو مكانة السجناي وحقوقهو والميالبة بإيالة سراحهو. ويسع  البرغوثي ايجا إل  ارهار مكانته 

يالة سراحه ايجا من  وإلداريإلسرائل   ترامب كشخص له تأثلر لجب االنتماو به والتشاور معه وا 
ر خر  يالف االشخاص إل  الشوارع. وما ذالت االمور خالل قيادي الملدان واشعاله. في لوو االسل

تحت السييريع لكن في إسرائل  وفي الس ية الس سيلنية ايجا يعرفون أنه مث ما في السابلع ال 
حاجة إل  الكثلر من اج  تأجل  ال هب. االحتكاك المتذالد مح عدو جب  النسس ل جنود 

عم ية إرنابية ع   ألدي خاليا حماسع التي  والمترانرينع وموت أحد المجر لن عن اليعاوع أو
 تحاول دائما القياو بعم يات لتو احباط معرمها.

 
 «ليس اضراب سياسي»

لقد سج  البرغوثي انجاذا أوليا: قادي الس ية الس سيلنية وفلهو أبو ماذنع وقسوا من وراي االجراب 
قدوري فارس المقرب من البرغوثيع الري بادر اليه البرغوثيع وحرروا من التيعلد وتدنور االوجاع. 

ورئيس نادي االسلر الس سيلنيع قال إن االجراب ليس سياسياع لكنه اجاف أن نناك امكانية سن 
 «. انتساجة شعبية من اج  الوحدي الوينية الس سيلنية»لتيور إل  شيي أكبرع 

يل المقاومةع ومن نحن نقوو بارسال رسالة واجحة تقول إن الشعب الس سيلني لو لتناذل عن ير »
 أشرفع قال فارس. «يجرب عن اليعاو في السجن لجب أن يحر  بالتأللد من خار  السجن

العجرميع وذير شؤون االسرا السابلع حرر من تدنور االحداه واعتبر أن ي بات البرغوثي 
ع «انتساجة االسرا »ع أع ن عن «و.ت.ف»واسسرا شرعي. عيس  قراقحع رئيس نلئة االسرا في 

حكومة االحتالل لن تحر  بالهدوي واالمن »عتبر أن نرا موجوع مقدس. وقد حرر قراقح من أن وا 
 «. يالما أنها تقوو باالعتداي ع   حقوة الس سيلنللن

لو يكن مساجئا أن بع  القادي من عرب إسرائل  قد انجموا إل  نر  الخيوي. اعجاي الكنيست 
روا عن تأللدنو لميالب البرغوثي. وقدمت توما ي با لوسف جبارين واسامة السعلد وعالدي توما عب

لذياري البرغوثي والغاي قرار وذير االمن الداخ ي ج عاد اردانع الري يمنح اعجاي الكنيست من ذياري 
 السجناي االمنللن. 
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إن القرار الري اتخر  اردان قيح مسلري اعجاي الكنيست العرب الرلن كانوا لذورون البرغوثي ع   
اتع في الوقت الري كانت فيه جهات سياسية من اليسار والوس  في إسرائل  تعتقد وجود مدا سنو 

 امكانية لقيادي قوية يمكن التوي  معها إل  يسقة في اللوو التالي سبو ماذن. 
لو لرغب الجميح بهر  القناي. وذير الدفاع السابل موشيه يع ونع ورئيس الشباك السابل يفي دلخترع 

ا ذاال يعارجان أي يسقة تؤدي إل  إيالة سرار البرغوثي. من بلن الرلن كانوا عارجا بشدي وم
ع   ي ة معه أو ألدوا إيالة سراحه يمكن ركر رؤساي الشباك السابقلن كرمي غل ون وعامي 
ال ونع وكرلك حاليو اورونع رئيس ملرتس السابلع والوذير السابل حاليو رامونع والكاتب عاموس 

سنة ع   إيالة سرار البرغوثي  13وتسلبي لسني. وقد وافل اريئل  شارون قب   عوذع وعملر بلرتس
من السجن في سياة يسقة ممكنة مح الواليات المتحدي مقاب  إيالة سرار جونثان بوالردع إال أن 

 اسمريكللن رفجوا نر  السكري.
 

 ال توجد انتخابات في األفق
جناي االمنللن الري لرأسه البرغوثي. ولكن ك  ما ذال من اليعب معرفة كلف سلتيور اجراب الس

سرار البرغوثي ستجير إل  أن تسسر ل جمهور كلف  بإيالةحكومة إسرائل ية سترغب في المستقب  
سرار أسلر كان مسؤوال عن خاليا المنرمة وكتائب شهداي االقي  وقاو بتموي   بإيالةتقوو 

عم ية  37و اتهامه من قب  الدولة بي ته بم وتس يح خاليا إرنابية ويادة ع   تنسلر عم يات وت
إرنابيةع رغو أنه أدلن فق  بخمس عم يات قت  إسرائل للن. كان البرغوثي أحد قادي االنتساجة 

ل مري االول   1996اتساقات اوس و. وانتخب في  إياراالول ع يرد إل  االردن وعاد إل  إسرائل  في 
من  فوجئتعللنه املنا عاما لستح في الجسة. وقد  تو 2000ل مج س التشريعي الس سيلنيع وفي 

 االنتساجة الثانيةع لكنه تأق و معها بسرعة وتحول إل  أحد قادتها البارذين. 
التنريو الري ترأسه البرغوثي تحول إل  الرراع العسكري لستحع ونسر الكثلر من العم يات جد 

محاولة الغتيالهع وفي عم ية السور في التم ص من  2001اإلسرائل للن. وقد نجح البرغوثي في 
الواقي بعد سنة تو القاي القب  ع يه في اليلري في راو  ع وتو التحقلل معه واتهامه بعدد من 

 العم يات التي نسرنا رجاله. 
عم يات كان يعرف عنها ويادة ع لهاع والتي  أر حقال القجاي إنهو حي وا ع   أدلة قايعة عن 

العم ية في محية الوقود في جسعات ذئلف التي قت ت فلها لوئيال حنع  قت  فلها خمسة اشخاص.
والتي قت  فلها ثالثة اشخاصع ومحاولة لتنسلر عم ية في « سي بور ماركت»العم ية في ميعو 
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المجمح التجاري في المالحة في القدس والتي انتهت بقت  المخر لن بعد انسجار السياري ونما في 
 ةع وقت  رانب لوناني في شارع معاليه ادوميو.يريقهما لتنسلر العم ي

رغو أن البرغوثي لو لتعاون مح القجايع إال أنه ذعو أنه يعار  قت  النساي واالوالد واالبريايع لكن 
ع بما في رلك العم يات باسبريايالقجاي كتبوا بأن البرغوثي شارك في االعمال التي أجرت 

 االنتحارية. 
تخابات قريبة لرئاسة الس ية الس سيلنية. إسرائل  وأبو ماذن ال ران لخافان من غلر المتوقح اجراي ان

من فوذ حماس ال لريدان انتخابات كهر . وايجا احتمال انتخاب رئيس جدلد من قب  ميوتي 
الجسة فق ع بدون مشاركة غذي وشرقي القدسع ليس احتماال ميروحا. واالق  احتماال نو أن تقوو 

البرغوثي من السجنع وأن تسمح له بالمنافسة ع   الرئاسة. وفق  إرا جرت  سرار بإيالةإسرائل  
االنتخابات ل رئاسة في السنوات القادمةع وتو انتخاب البرغوثي رئيساع فستجد إسرائل  نسسها تحت 

 سراحه من السجن وفتح يسحة جدلدي معه. إيالةجغوط دولية شدلدي من اج  
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 لىسرا  دعما   اليعاو عن تجرب ف سيلنية أو... االحتالل سجون  داخ  اسر عة أبنائها
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